




 لکنح ِ هر وف#
 ؛دز دیس رپ شزا ؛تشادک ویدوتساب مدق هک یل وا هءفد )

 ز تسیچج ما د

 هدیک هناش هتفشآ ار شفاصو دنلب یاهوم ,دوبیبت رمان شخد
 اما « دوب هداتسیا مظنمان شنتب شسایل ناطیش یاههچب لثم «دوب
 درست رپو دوشرپ یک دن زكيزا شکن شوخیلنع و تشرذ یاهمشج
 . یا تسم ری

 : داد باوج

 .هروفال یرام,یرام

 : تفگ هدننک هیهت

 7 ادص «هروفال» نامه اروت تب ات مشوخ «یرام»زا -

 .(دهدیمینعه لگنج هروفال) تسا هدنزارب رتشیپ «مینک
 دز شسد ندناوخ زاوآ لایخ .ژوردمهد هک مه یرابنیل وا

 روطنیا هک تخاس یرغش شیارب یوسنارف نعاسش كي « وت راملیژ

 : دشوه عورش
 ملگنج نه

 بوطرم و ناژرل وزبس

 طولب و نهچ یوب اب
 یا هخاشرس یالبال زا هک تسا یئاههیشروخ ,منامشچو

 ,ناتخرد دنلد

 .دنکيه مرگ اررفاسم ندب و دوشیم ادیپ هاگ

 ۱ دنیدتشی اد ومشنیا هنوق ال

 .دننادب یضار دوخزا ارم مدرم مهاوخیمن -
 و نشرد نامشچ صوصخد « شاهداعلاقوف یئابیز مغریلع

 فارب ناشخرد 3 اج امتیس ماحرزاو نوش هتسناوتن شفورعم

 :دیوگیمشدوخ .تسین هرهدیب مه دادعتسا زا هکن اب .دنک زاب دوخ
 -نیج ایرموز هکلا لثمیلکیه ,امنیسرطاخب متسین یضاح

 یدنچ .تسا «یئالط مشچ رتخد» شفورعم ملیف :منک ادیب دلیفستم

 هیلع لاتناش یرام» :دش رهاظ مه ثنوم دن اب زمیج تاب لررد شیپ

 یزاد ملی 2 سا راد یک نوتلیسه جرچاب مه ًاريخاو «اک رتک د

 ::تسا هدوک

 زی زع هدنناوخ

 هدنناوخ ناتسودزا یکی

 هک دوب هتشوئ یاهمان هلجم

 رد هک یتارییغت تسا بسانم

 دیدجتاب فداصم فثیهدبه هلحم

 .دشاب هلحم لاس

 نیا را هتبا مات
 یدوآ دای امب زب رع هدنناوخ

 رخاوا زاد 74ت دو: هدرکت

 هساحم اش یداج هام نم هد

 یمذ دوخ ام هسریم نایاپب

 زاعامت لاس هدزیس هک میتسناد

 _-م امش و ام یملق طابترا

 . دراذگک

 هلحعم رمع لاس هدزیس

 هک

 راهچهب كيدزن صوصخب و امش

 هلحمدیدج هرود هک ریخا لاس

 تسایقداص هاوگدب اییمراشتنا

 امش رتکید رن هچره طابترا زا

 ناگدنن ادرگ اموهلجم یلصانابحاص

. 
 رک ذنزا رکشت نمض اه

 یه« زی رع هدناوخ نیا یاحب

 هرامشنیل وا هک میئوگب میااوق

 رد ار هلحم مهدراهچ لاس

 ددو رتهب یعضو اب ون یاهویش
 هض رع امشهب رد هتسا ریپیاهماج

 ۰ تشادمیها وخ

 زاغآ هک یدیدج هرود رد

 شود هماداهک یلاحرد مینک یه

 _ اهیگ زاتدوب دهاوخ اس یلبق

 دهاوخهارمهیصاخیاهیگ هژیوو

 ار امش هجوت كشیب هک تشاد

 دهاوخ بلج شیپ ذا شیپ
 و

 دروم دراوم مامت ام

 و میاهدرک تیاءعر اد امش رظن

 ا: تهج نیا دد مینک یم یعس

 یاهماک میناوتیم هک اح [

 «میدادرب یرت رثّوم

 تایصوصخ ریاس ةرابرد

 مهزاب مهدراهچ لاس لوا هدامش

 ۰ درک میها وخ تبحص

 رد ره





 و ۰

 هه زا هک

 نادرمنیتسخن یرادیایو

 کی رما برغ یورشی

 ی ی

 نا تک نخ .تاظیواک

 یاهیراک زاردراون دشاب هدشآ وس مه زا شرب تند هک

 ميظعیرامنوچمهو

 تسدرودناتسهوک یوس» یخالگنستشد رد هدیش ود رس

 «نوگ رواتل ایاباتفآ .دنیايمرد تک صحبرغ قفارد

 .دهدیمینازوسو غادزور زا یبخ

 یورشیپنادسم نیتسخن هک دوب ۱۸۴۳لاس
 نیمز سرد اردوحخ یلیمرازهود یسامحیفس اکی رمآ

 هو و ترا دن الضاح یاهتشد یوس نوگ روا نشخ

 .دندرک زاغآ اههوک
 عرانتوع رای 0 یا ره تسدب یس تا

 ایه یتکیرعآ یصاعم هدتسون  .کرتوک هاراقد
 ناتسادنیا) تسا هدنادیک رد نرتسوتكيسالک ناتساد

 یبوخ رایسب یسرافب «نایسپهدا زن اطلس ۳ داتسا طسسوت

 ۰( تم هدش منجر

 ار جامنیا میش لاسدنچ دوب رارق ادتا .

 هتخاسماچبمترد ارو نیوناج, و ترد تی شاد

 تون شف ملیف نیاالاح ودشن یلمعهژورپ نیایل و دوش

 و ماچیمتریاد ؛ سالگ ادلرک نوچ ی 5 تشک ننه

 هدننک هبهت و دوشیم هد افیک یملیفب كرامدپ ودراچیر

 هند نه نوبلیم 9 هک تشا فورعم تکهد)وراه ملیف

 نادرگ راک ار یفادرگ راک و هتف رک رظن رد ملیفاعا رد

 نلگ الكموردن آ قوذاب واتس بح اصیلودراوهزات ًاعیست

 ( « دسانشیمنیزرمهل ولک » و«كات نیل كم »هدن زاس)

 سا هوا ماج۱

 نک ذهک یمانهس گرا مدیو 1 ماچیم 1 سالگ اد

 :بزاک هس دن نه یمدآ نهذردناجیهزا فرد مادک ره

 مادن | ابسالگ اد.دننک یمیزابملیفرد ار فلتخم رتک آ
 نامشچ هتفشآ یثالطاع اهومای ءشدوخهدیزرو و هژیر

 زا ار هنحص شدوجو هشیمه لغشم خاروسهن اجو خوش

 یرادرپملیفی اه هنحصند یتح مربک نه نارگید تسک

 تفکر ودر بت بله ندن اد رگ اب وبت رم یچارواب ین

 ی وملیف رد .دهدیمص اصتخاد وخب ار نآارض اح مامتهجوت

 دراد هدهعد ار یس ونج تالابا و روتأنس تادلر

 تاتو هل رب گآرا-مدب ود راچب راد وا دروخ ود زهنحص

 یلاح رد ودنآ تا هک رعم فرد زا هدیش ود هوک

 ات دن اهتفر ورف ] یعقاو فرد ) فرد رد وناز ان هک

 دروخودژ نیارد .دنبوکیم اررگیدمه کگ رم دحرس

 نشخ هرهج نآ ای گرامدی و .دوشمم و ریه گر امدی و

 یور انت ًابیرقت هک یروب یاهوم اب و باذج یلو
 اب هک دنکیم یزاب ار ناقهد تك لر دسریم شاهن اش

 .دوشید ها رمه نایناوراک

 دیشر تماقو تشرد لکیه اب ماچیم تربار

 اردو تکاس و ینتشاد تسود پیت لاک امک شیوخ

 و یگنه شیپ اف 5 وا شقسذ 1 هدررگ لیفح

 نو ضوسحم ار تا یا و تسا هو یا

 دنکیمی زاد بوخ رایس ناجیهریو شخ یاههنحص

 ز سا با اهم یکی ی 4: تیصف گود

 اب ابكي منکیم یزاب لوپ رطاخب طقف نم -

 نیب رودیولج هک دهدیم نمب دالدنویلیم مینو دی ایم

۶ 

 ی

 نم و مروایب رد مدوخ زا راوطا و ادا یرادقم كي

 ورد یهاوخیم یعقاو هشسد ره 1 ار راکنیا مه

 . نم هن تاتو روتک آ :سالگ اد شاداد عیار

 یگایل اتیا یاهنرتسو هزادن اب هک دنچره ملیف

 هتشک زا نآ رد نانامرهف و هرادن تنوشخ یزورما
 9 اخ نشخو جیم یاههنحصزا زابیل ودن زاسیمن هتشد

 دروخرد ملیف یاه تمسق نیرتیلاج زا نیت « تست

 ۷ ین اتسوپ خرس اب نایناوراک

 سا ها ناشهلیبق

 تشپ رد ملیف نزب نزب یاه هنحص زا یضعب

 نهش ها خر یرادنتهلیف نایرج زا جراخو ٩نحیص

 یلاوح رد یدادربملیف هک نوگ روا تلایا رد «دنی»

 4 تسا اب ره اف اه رفع را یی ده هات ات

 ۳1 هحفص ردهیقد







 حالف ریما داوجیاقآ

 یرافغیلبا من اخ

 ملیف رنیرب لوب زا -
 دوجومنا رهت ردفعاضم درم
 نآ شیامن خیردات یل و تسا
 ۱ .تسیپ مولعم زونه

 تسوپ هایسهشیپ رنه -۲
 «رومان 1 وج» یگ دن زدیلقت ملیف

 . درادمان

 : یزی زعدبشرف یاقآ
 اههشید رنهتروص تس و

 «یداک کن ر» یرصتخماب ار
 همه من راودیما دننآ یهضوع

 لب اقین اسآ نیمهب . امشتالکشم
 نوتل راچ تروص . دشاب لح
 کن راب زین ملیفنآ ردا رنوتسه
 . دن دو هد رک ز مرق

 نایالاب ادنیل مناخ
 ناهوآ كمكت رت اب یا رب.

 -رنه فص سردآب دین اوتیم
 .دیسب ونب همان ناگشیپ

 هلجمنا دنمقالع زایاهدع

 لمآرد

 نینچ یاهمان یط ۰۰۰

 ضرع زا سپ» : دنسٍ و یم

 دراد اهنیسود امرهش « مالس

 ژورنل وم و لپ ورتم یاهمانب
 ناغشیامن عضو ود ره هک

 تب رثکا و تسا بوخ ًاقیست
 هسک یئاه ملیف زا مدرم هماع

 ده دیم شی امن امنیس نیا

 ناناوج ام . دن راد تیاضر

 هب ميتساوخیم زین لمآ رهش

 امنیس ناریدم زا دوخ مهس

 ملیف شیامن رطاخب ژورنل وم

 ۴۹ ید ۵ درگ رس لثم یئاه

 زا و ووارب وی د -هدش بیقعت
 رط اخب لپ ورتم امضیس نا رپدم

 یوقاچ -هغب ان لثم ی اهملیف

 بیقعت و قشع سفق - کرزب
 یدو زر من دا ودیمآ .مینک رکشت

 و یستاپ ۰ ین رام یاهملیف
 اهامنیس نیادد زی ادرگن ابصع

 «.مینک اشامت

 (دهشم)ینا رهت یلع یاقآ

 ککنهآ زارادقم نیا -۱

 یاهملیف نارادربملیف واهزاس

 : میس انشیم ارامش رظن روم

 :راد ریملیف ) هدشهگ كيل ین اب

 : زاسگنهآ ب رسپوک سید
 : ف) وچماقنت | - ( سالگ لب

 -(نیب ورد راچب ر:[-روش رتسل
 یورماشنوژل : ف) عادو هیت

 رد قشع ) نموین د رفا ۲ :

 زل راچ : ف) ریسمرگ هري زج
 .(:یمل وگ یاس ۶ 7 2 .تنل

 ملیف لاسو ی ایمک -۲

 :دی اهتساوخ هک یئاه

 سک وف) امارهب تعاس٩

 كيپملا نامرهق - ( ۳
 تمدخشیپ -( ۱۹۵۱ ۰ رثداو)
 ( ۱۹۶۲ ۰. کنار )

 - (۱۵۶۵ لاسرویت وب ) ین رام
 -(۱5۶۶ سک وف) زاب یتسدوم
 -(۱۹۶۵ لاسروین وی) زاغاب اب
 -(3-۱4۵۸) نرت رد یا ه هاح
 سک وف ) كن ارف نآتارطاخ
 -(۱54۵۸تن وماداپ) اذی رب اس۸

 ب(۱۵۴۶ لاسرویا وی) دربتسد
 سک و ف)یل اجنجرپ یگ دن ز هچ
۴ 

 :یدافغ هواد یاقآ
 زاسگنهآ و ناد رگ راک

 نیا امش یتساوخ رد یاهملیف
 :؛دنتسه صاخشا

 : نادر راک) یرات اه
 : زاسگنهآ ب زک اه دراوه

 :) یچاپآس (ینیچنم یرنه
 دیوید : ۲-جی ردا [تربار

 یلیما ندش یئاکی رمآ-(نیکسا
 یناج : 1 -رلیم روت رآ : ك)

 كيت وریا : ) هزجعم--(لدنم

 سک ام-(نی اتسن رب رمل ۱:[ترپار

 رعل ۱: 7 - نیمرلی: ك) یبآ
 .(نب اتس رب

 درومیاههشیپ رنهسکع

 زاب وهدش پاچ البق امش رظن

 دلش دهاووخ پاچ مه

 :یعمال میها ربا یاق۲

 ٩ اهن ادرگ راک :

 یل یج) تشحو هکنت
 هاب) ومالآ زا یدرم-(نوسمات

 رتب) یتشهب لته - (رچیتوب
 1 .(لی و نلگ

 اقآنآ تک ر شب عجار_۲

 كار بک | اتین ۲ قافت اب یملیف رد
 مه امش هک یئاه ربخ زج

 میاهدینش یزیچ ام دی اهدینش

 یتنیجی وتکر شاما .مین ادیما و
 تب رد ادن اف یرنه و الام

 هولجدیعب ناهرظنب یردق ملیف

 !دنکیم

 :یئا رخف نمهب یاقآ

 سالسک تای ناریا رد
 یاهرنههب هتسب او یگشیپ رذه

 یمومعهبنجهک تسه كيت اما رد

 هک یصوصخ سالک ام . هداد

 . میس انشیما دهدب سرود هبت اکم اب

 -رنه هک مينکيهن لایخ ال وصا

 داب هبتاکم اب دوشب ادیشیپ

 زی رگی و یاهروشک رد.تف رگ
 یگشیپ رنههبتاکم اب هک ی سالک
 ...میزادن غا رس دنهدب سرد

 البقا رناگشیپ رذه فنصسردآ
 .می اهد رک جردهلجمرد تاعفدب

 هتشذس یا-ههدامش هب ًافطل

 .دی امرفب عوجر

 :یعیفش ی دهم دمحم ی 10

 روهنب :اهزاسگنهآ سا

 زیچ قشع  (اژور سواکیم)

 مسایف زا متشه یرنه شقن رد اش تر-داد

 «نامنیذدرف» ملیف نیرخآ«اهلصف همهیارب یدرم»
 ریغنیچ هس طقف یگدنز رد هک تسا هتفگ زل و نوسروا 8

 .درس نزو مرل و ین ایماش - غاد هوهق :دراد دوجو لمحت لب اق

 هک یوسنارف روهشم روتکآ و هدنناوخ دوداول اس یرث اه 5

 یملیف رد «دیدش انشآ وااب« ایورا یاهیشدملیقیامت ای شیپ لاسدنچ

 یم نوترب دراچیر و رولیت تبازیلا تکشاب «لیوئلگ رتیپ» هک

 4 دی مد ید .نیراس سست ره اسد اهم یا سوآ هق قآ ی  ِ

 تسددرمنم هک تسا تسرد» :تفگ ودرک دریسایس تسپیثادیدناک رع

 یلو مداد یار « رتاودلگ » عفنب هتشذگ تاب اختن اردو متسه یتسار

 نیو ناج «مزادریب تسایس راکب نم هک دوشیمن لیلد هلئسم نا

 نوا فریگ مزاتک هک هتسو نیچ لاحرهج تسایضف هد زکهکاضا نیس
 هک تسا تسایس « دیشابن تسایس نارگن امشرگا :تسا نکممریغ

 :6تسامشا نا کت

 لوصحم لاکیزوم یاهملیف روهشم هدنناوخ ثوماد كيو ۱. ]

 ایرامانآ قیاس هوش هرخالابو ریام نیودلگ ورتم ۱ ٩۵ ۰یاهلاس

 «ناسوساج راکش» مانب یئایلاتیا ملیف كي رد تسارارق یلجن آ ریپ
 تدم نوماد كيو 1 دنک تک رش  یسل روزودیئوگ  یثادزگ زاکی

 درک یمن یزاب اهملیفرد هک دوب یدایز
 ندش عطق) ملیفلوا شقن دننک افیا ینایورتسامولچرام 8

 طسوت ملیفنیا .دوب دهاوخ « ۳0179۲ ۳2111۳ » (قرب نایرج
 هتخاس لیتیسزد 6 رلیهروت رآ / یئاکیرمآ نادرگ راک و هدننک هیهت

 .دش دهاوخ

 مهدزیس لاس - امنیس هراتس

 (2۵۲) ۱۸۲ هدامش

 : دلج یور

 ها انی دراک اب دالک : دلج تشپ

 رگر یاتنس : طسو ول ات

 تشس روم رجار



 یابند

 الستسا »لیاق«شقن یکیدرابکی «نیت رامنید »
 .« تف رگ دهاوخ هدهعب «یئالطهتسد» مایف رخ. اد «سنویتسا

 :. دندوب هدرک یزاب مهاب «اهنک هفخادص» ملیفرد البق ودنیا

 . تسا «كالا ویالا»ملیف رگید هشیپ ننه

 اراب رابقافت اب یئاکیرمآ نیدمک «كيادنا وكيد» 3

 هد موسرم نازک رم یزاب یملیف رد « دیدج هراتس نودلق
 ... «دایخغای»

 ..«نومل كج» تک شاب تسایاهزات ملیف مان «وول» 8

 . دنتسه«یمنیلا »و «تل اف رتیپ» ملیفنیارگید ناگشیپرثح

 « هتفرکگ بآ زا یودوب » یوسنارف ملیفب ملیف نیاژوس
 ۰ دراد تحایش

 تفگنهدزمتسده-د دداد « نیئوک كمویتسا » 8
 لاحردیو..دوشیم كيدزن اهملیف رد یزاب یارب «رولیتنیلد

 . دننکیم تفایرد رالدرا زه هاجنپ ودصتفه رضاح

 و سین رک ین وتتک نشاب « ۱ زاسنجوم » ملیفرد 3

 نوک انوکگ سابلتسد كيوتسیب ینوت , هل انید راک ایداللک

 هاظ فلتخم الماک شیارآ هدزاوداب ایدالک و دنکیم نتب
 . دوشیه

 هدرپ ژادود یتدمهک ؛ناوج ناوخزاوآ «نایب اف» 9

 دوخهبامسای ۲تا هتف رگ ممصت «د ود هدش دیدی ان اهامنیس

 هدهمبار روسک وب تي شقن نآ زد هک دنزب یملیف هیهتب تسد
 . تشاد دهاوخ

 هک « لهاتم نادرم یارب یئامنعاد » ملیف رد
 هیهت « یلک نیج » ینادرگ راکب « سنویتسارگنیا» تک شاب

 یدایزتیل اعفالعفهک فورعم ناگشیپیثهزا یرسكي «دوشیم

 یاهنحصردهک «دیلفسنمنیج» هلمجزا دننکیمیزاب «دن رادن

 عوننیا ًارهاظ .. « دوشیمهراپ ناهگ ان شنهاریپدنب ملیفزا
 . تسا هدش یعیبط یکید وایارب اههنحص

 اش امن یارجا یارب یدوزبهک «سنالاپكج» 8
۳ 

 نا : ۳ میمصت تفر دهاوخ مانتی وهد «هنازابوس یا رد

 ی

 یو .! دریگب هدهعب ساک وسالردار زاوآ و صقر همان رب کلی

 ۱ تسیث مزال ًامتح هزورما ًارهاظ هک هتشادراهظا هرابنیارد

  .دهدماجت ار راک ودنی ادن اوت اتش ۰و نآ خ زا وآ

 مدیف رد دیدج ؟فاسیق اب ,سیت رک ی ون»
 «!ناج هچب ظفاح ادخ»
 هدنراسو یوسنارفنادرگ راک «هت اب یپ» 3

 هیهت جاودزا ةراب ردیملیف دراد میمصت «ویوی» و «هتخامل د»
 . دود دهاوخ یگند مت نا 2

 لوغشم مر رد یئاکی رمآ باذج هراتس «یل تنج» ست
 . «ساملاجوم» مانب تسا یملیفرد یزاب

 -(نموی درفل [) تسایهوکش اب

 بانیاتسن رب رملا) نامرف هد
 .(ینیچنم یرنه) امعم

 ومع هبلک : هیهآ لاس ۲

 قشع هک یئاج - (۱۹۶۵) مات

 لیلدیب شروش-(۶۴) تسین
 دش ربخست هن وگچ برغ-(۵۴)
 .(۶۴) رطخ هاد دد-(۶۳)

 میس هک ی دل اهملیف زا ب۳

 بونجزا وهراپ هدرپ دیاهدرب

 نا رهت رد(ازول اپ اب [) اروموسهب

 ( -نوسردن ]کی ام) ویسا رک

 كرام)نب اد نف ریسل | عب رس راطق

 امش روظنم رگا ... (نوسار

 تس اهن اد رگ راک «نازاسملبف زا »

 یچاپ آ ویرتنگ ر ما اناد رک راک

 و زک ورب دراچید بیت رث هب
 . دن دون چی ردل [ترب اد

 : یضایرلامج یاقآ
 یدودحات نرت ملیف - ۱

 نایادنف ریسل اعی رس راطق هب

 . تشاد ناحجر

 ةدمع یاههشیپ رنه - ۲

 «هن | وب دهن وب ده | وب هیابا د»

 .لرب نوتلیم « یسب رآ رنپسا
 لتا« زمادآ یدا « رازسدیس

 ههروفلپ ی وریگیم« نمرم
 0 نوتیک رتساس) ء کلا اف رتی ۰

 هزرتنی و نات ان وج « ناشکاب ۵
 تا ادودیمیج ونا (وو رب یت وود] زین اد هیقب . تسا دوجوم
 . دن نوب  دنهاوخشپ امن وهد رک درا وامتح
 .داد

 :یروفغ.ی.یاقآ
 هدننک هیهت ونادرآ داک-۱

 هب « لیه نا راطق نب رخ»

 لاهو زجرتسا ناج ببآ رت

 نادرگ راک وهدننک هیهت و سیل او
 رجنیمرپ وا « رطخ هارد رد»

 .دوب
 نسح و هقیلس نسح -۲

 می اتسیه ار امش رظن

 :یل ارسذوریفیاقآ

 دوخیمی دق تس ود یا رب

 بت یم وزرآ یداش و تمالس

 راشآ و لاححرش ... مینک

 هلجم رد ار اژورسولکیم
 دین اوت یم؛ مي درک جزد الصفم

 رد شیوخ لاوئس دروم رد

 عوجر بلطم نآ هب ددوم نیا
 دعب | زورسولکیم .. دی ام رفب

 كيزوم اروموآ ومودوس زا
 تخاسار یللمل |نیب لته ملیف

 اسم هکاجن ۲۱ت نآزا دعب و

 یملیفیا رب رگیدمیداد عالطا
 , تسا هتخاش کنهآ

 ار ام تدارا بتارم

 . دی رب دیث

 :یهوکتشد بیبح یاق۲

 ملیف ناکشیپ رذنه - ۱

 « رنب رب لوب «اهب اقع زاورپ»

 رک راپیزوس « سی رک اچحجرج
 . دن دوب رب وگ لی اد و

 دنخبل واهکشا ملیف -۲

 تسا هتفهود یکی و تسیب اه
 .دوشیمهداد شی ام دنادهک

 نیطالس نادرگ داک - ۳
 .تسا «نوسماتیل .یج» باتفآ

 زین ادسی رکاچ جرج سکع
 ملیفزا یکی شیامن اب نراق»

 .درک میهاوخ پاچوا یاه

 : ینالکیلع یاقآ
 نازاتشیپ یاههشبپ رنه - ٩

 كيرتاپ و رکیبیلن اتسا كرم
 , دن دوب ناهوگ كم

 اتیلمع: اهن اد رک راک ۲

 وگی

 درگ :اهنادرآ راک ۲

 ست (ربادکنی وربا) قشع داب

 » (كامدوب زترب اد) ۳۸لن وت

 رد - ( رلیمروت رآ ) زاب رامق
 ( لاعیس سکل 7 ) زورتفاطل
 كروپ وی رد یاهبنشکب بت

 و نوسیج ( یرب زک ویت رتیپ)
 س (( یب اچ ناد ) اهت ان وآ رآ

 (نودروگ لکی ام)د رگبشنا رسپ
 (قوتسا وردن ۲) تعاجش ناش .

 (آون اشول ربپ-ناژ) نایاونیب

 بس (نوتسا وردن 1) شت "آ هقلح

 دحرس-(زرتا اوزا راچ) وبماج

 دهاشس(ندل املراک )ین اه رهق
 ست (ددلیا ویلیب ) بیقعت یا رب
 بتربا د) ه ۳ ادج یاهزیم

 .(نام

 یضای رلامجیاقآ ًانمض
 ریزحرشهب مهاددوخ سردآ

 اهخیس 4) نادنمقالع ات دن (هداد

 :دننک هبئاکم ناشی اد

 ناسب ایخ ؛ سواک دبنگ
 ۷ هرامش كالا «یبارس

 : نایقداصمساقیاق ۲
 هر ترفاسم نمص ۰

 عضو ةداب رد ناجیاب دذآ "
 قاهمان نانسانیا یاهامنیس
 لقن راصتخاپ هک دن (هتشون

 زی ربت گدزب رهش» :دوشیم
 تیعمجرفن را زه ۰۰٩لقاال هک

 هرادامنیس۷ دودحرد «دداد

 هب ابی رقت و ناب ایخ ود ردهک
 رکیدمه زا رتم تسب ودهلص اف

 روس اس ,عضو. .دن اهدشعقاو

 تف رشیپ بیجع رهش نیا رد ملیف
 روس اسرب هوالع ینعی هدرک

 ..زا تعاسمین ات عب رکب نا رهت

 روس اس اجنیا رد اد ملیف
 یاهتمسف هن مه ۲ دننکیم

 هکلب یروسناس حالطصاپ

 :یتیمها چیه هک ی اهتمسق

 سی رچدیس صقر الثم درادن

 لامک وم مت نک هفخ (دص ملیف رد

 یمهم تمسق یل و دوب دوجوم
 هدروآ رد اد ملبف رخاوا زا
 یا-هیهگ آ ًانمض .. دن هوب

 تق وهقیق ده دودحات یت اغیلبت
 ۰ دهدیملیکشت | رمایف شی امن

 سس





 تعال سیاه رم

 تی زا هک تحت | و

 سسد نپ ماقمب 4 ها سبب رعد

 ..دیسر وک ات وه

 . ارجام نامه هبش الاح و

 اه تمس تام رد کوشا

 . دتفیب قافتا « دراد لامعح

 باذجسپرتک آكي «ولوتولی رام»
 یدایز تدم هک تسا یئایلاتی

 هدرک زاغآ ار دوخ رد تسیث

 یفلتخم یایه دادرارق اب زورما

 ییاپورا بوخ اهنادرگ راک اد هک
1 

 تیفورعمد هک دوریم د راد

۳ 

 تسشیازا بحص شا رد و

 نشنوفل | اب هنایشخم ولبرام هک
 7 سا ۵ لش دزمان نود رود ود

 یگ این ایساس ریاتای:ندوقلآ
 وکنایفذا سپ دایز لامتحاب هک

 . دش دهاوخ رادمامز

 زا تبحص هب تن اه هتف ات

 ادامه و نضوق ۱ یمسرو کما

 ود سک رام یسعحد- « هر لد

 وکنارف لارنژ وتو « هدروالیو
 . تسا هدما نایمب

 سا تسا یادت هچن آ اما

 ولیرام قافتاب سنوفل آ اهزور
 دوشیم هدید اجهمه رد

 - یرادربملیف یاهوتالپ رد

 یتح و ۰

 ها و فر

 یشوغل آ رفت اابقو «تتسک یاهزات
 وگ ارد یسور اروتعلا قافت اب ار

 :دناهدیو یا رب ایامیاناو

 ناکشید نهاد سن رد نیا ًارهاظو

 اما - !دراد هنسح طداور امیس

 یدجهیضق هعفدنیا لثم راب چیه

 تا هنر ی

 كي رد ولیرام و ۳

 تالیط»ت ماگنهب یئایل اتیا ژالو

 نارا و هندش انشآ یگیدکی اد

 رود مه زا یاهظحل ًبرقت نامز

 دن | هدشن

 یدزماننیاذا هک هزادن |نامهد اما

 ؛ دوشم تبحعص ایل اتر ارد طب اور و

 هدش توکس الماک , اینایسا رد

 . تسا

 یمسردزمان نمراکلد ایرام
 نتقیب لاس ۱۶: سنوقلآ ةدنفا و
 یس سنوفلآ هکیت روصرد « درادن

 را الا

 مرد ۱۰۱ ید یتدوقلآ

 یماکگنه 0 تسا هدش دلوتم

 یلخاد یاهگنج رد این سا هک

 تج و سم

 كلي رد رخا وا نیمه

 «مررد ای والفناب ایخرد نا روتسر

 اذع نیش یی ۶ وفا

 اههدروالب و ای افافتا و دندود

 دروخرد ناوج یایرام نیدلاو

 تاک رد

 یاهقرج دروخرب نیاذا اما

 اب مارتحا اب نیفرط .تساخن رب

 دندومن فراعت و مالس رگیدکی

 راک رادوگ اب «نورق لوطرد قشع»

 ۱۰ درن تل وب راه هب یک نامو

 تكسامنیا ریزرد اعهچ اما

 ادخ « دوب ناهنپ نادنخ یاه

 ۱ دنا دبم

 هامنیسرد راک زالبق ولیرام

 ۰ دیه تا رس صدا ید

 یا ار دوخ یعقاو ترهش یو

 تم لا یا یهالمف و تن یش اس

 و تسدب «رادوک كول

 رگ وداج راد وگ هک تب و؟تم

 یملیف ردهک نیم رتک ایه فا

 دهاوخناهگ ان , دیامن یزابوازا

 , دیش رد

 ملیف زا یدو زییا ۳ ) ولیرام

 يا رب هلضافالس لا زا سو کرک
 « رگ وداج نا ر» ار یزاد

 مور هد یثن وکسی وونیک ول دوژییآ

 1 تفر

 یفلتخم یاهدادرارق الاح

 یتیقف وم رد تي رههک هدشهتسد وا اد

 . دوربم رامشد

 نوت من فف یا هر ات ملیف

 . دراد مان «ایند فرح

 راکد ولی رام تا لسش هچنآ

 جاودزا ام دزرویم قشع امنیس

 .تسا بی رفلد یلیخ ۲ مه سذ ند ای

 ولیرام 0 هد تر هک دید دی اد

 درک دهاوخ باختنا ار مادک

 ها



 امرهسرد
 امنیس هدکشن اد هراب رد

 امنیسهدکشن اد ندرک یاد هد میمصت ربخ

 عوضوم («میمصت» و «ربخ» هلحرم نمهرد لقاال)

 هوالع هسک اه یارد صوصخ» ؛ تسیا هدننک دونشخ

 هژورپنیایلصا هدننک داهنشيپ دوخ امنیساب دنویپرد

 ًاعطق بلاطم هلسلسنیا ناگدنناوخ هکنانچ میاهدوب
 رهام دایب

 هسو دوش هدایپ ات یحرطره هک تسا یهیدب

 دی اب ار تالکشمو عناومیلیخ دیآ رد ارجا هلحرم

 نی یئامنیس هدک شاد درومرد , دراذگب سس تشپ

 طیارشو اهزاین اب قیبطت رد) یسرد یاههمان رب میظنت

 برجمو هدید راک ن املعم دوجو صوصخم و ( طیحمصاخ

 دی اب هک تشا یک اتسف اهنیاو دراد تیمها هداعل اقوف

 مد رذگب هک همدقم نناتا :.دوش لصفولحرایسب تقداب

 تاماقم 4-جوت ید لاد هک یعوضوم نینچ تي حرط

 هام ًادج تس امبعتس یعق و هاو شزرآ هد یتکلمم

 ّ یهاگتسد و 3 امرظنب اهتنم ,تسا یتقوشوخ

 تامادقا لیبقنیا هدداک تل اخد امنیسراک رد هک تل ود

 رتشید هچره دیاب نیمزسنیأ یامنیسرمارد ارهل اعف

 هک یدیدش هقالعاب امروشک رد امنیس نوچ.ینهد طسب

 اتم ید بق رط زاق هوقش لودتم تاب فرط تایتا
 یتداظنهب ,تسهنآ نوتشو ساسارد هک یئاهیمظن یب
 دراد جایتحا عححص و مل اس

 رظن رد ار ناسدوخ یسراف یامنیس نیمه

 فرط دنچزا نآ حالصا هنیمز نگیدراب هک مجریگب
 «حالصاهب یسرافیامنیس هک تسایهیدد .تسا هتفرگ رد

 تکلمم نیا ندا امئیس یو دراد یروفزاین و زاین

 نوئشزا ادج یوش هک تسین یعاوتنا عونضوم تاپ

 رظنفرص) یاهدع لاحرهب نوچ . تخادرپ نآبرگید

 ولهس یرادربهرهج یوبهب هک هیامیب نایوج دوسزا
 هیامرسو هیام راک نیا رد جادو آ اش هب ور عیرس

 « دندرگ رب دنناوتیمن هار نیاذاو دناهتشاذگ رمعو

 یرکف ناشیا تیبرت و هدعنیا عضو دوبهب یاررب
 نتخومآ زا هک دننک لوبق هک نیارب طورشم درک دیاب
 . دنتسین زاین ید

 هدکشناد ندرک راد درومرد 0 ها

 قوذ لوصحم یاهملیف هب دیاب هک تسا یهجوت امنیس

 نقل وداک راسملیف هیعش .دوشد ناگدنهوژپو ناناوجوت

 ملیف هیهت و زاسملیف ندیزگیب رد دناوتیم هک ام

 ل 3 دنیا ششیبو ینراجت یامنیسزا ی ریس
 هملیف عوننیا هضرع هنیمز ًاعطقدیابدشاب تلاصا
 بوخ تن ایحا تو دریگب ید بوخ

 اهر آ در یاجب هدش تیب رت نازاسملیف

 . دسرد هماعرظب «دوشین اگیاب

 ..۰ نیمود
 ظفاح ادخ» ملیف 9

 نادر تک یو » نآرهس

 یروپ تک رش اب نایکچاخ

 شیامنیارب قوثوو یثانب
 رد ملیفنیا ی تام

 نایک |یورنمهب مود همین
 ی دهاوخ

 «نارهت ظفاح ادخ»

 زا هک تسا وه نیمود

 هتخاس اهژورنلوم فرط

 تاناکسما راءو تسا هدش

 .دشابیمرادروخرب ی رتشیب

 ۱ شک

 مل اهن امن اس ملیف 90

 رک مادام» دئسد نرو

 تفریم داظتن هک روطن امه

 ناوسن هقبطهجوت درومتخس

 تا هتف رو ناف

 دد هک تفای ربخ یوار

 زا یمن اخ , هتشذکگ هتفه

 ملیف زیا نایچاشامت نیب
 یابفهلجص رث اتتجق اس
 عقا 9 روآ کگشا و گان زوس

 یولج هتسنا وقف هنگ: واذش

 دریگیار شدوخ تاساسحا

 ماش تدش مامت زا شید و

 :تسا دارد: شع

 زایتما

 شک ا تساهتدم 8

 میمصت ۳ یاهزاسملیق

 نیسهوش) باتک زا دن راد

 دمحم هتشون «مناخ وهآ

 شیپ لاسدنچ هک یناغفا

 هارد یرایسب ها تص ورس

 هد یملیف ۰: تی ادو ۱

 ندوب ال اب تلعد یلو.دننک

 یسک نآ زایتمادیرخ مقر

 هتکشا ا . دشیمن قفوف

 ناسما قحیصخش مد ادینش

 تسدب ار ناتساد نیا زا

 هطود نمیوی راتس و و

 تشسا هد رک ةدفاسفا مهار

 داتفه

 تن وما راپیامذیس 1

 هک تسا هک ادم نلوغشم

 صوصخم شیامن هاگتسد
 ی جم شایع داتفه یایملیف

 زورون دیع كیدزن ات ار

 و . دنک بصن و دراو
 شف ات یلعف یاههاگتسد

 تكچوک یامنیسب ارشیوخ
 دزاس لقتنم «دن ومهنیس»

 یادتبا زا تسا رارق هک

 دیسانسیم هک اهنیا زا
 زاغآ ششو لهچ لاس

 كل رادت

 یاهامنیس هو را 1

 یسبب رقهیهت گر ادت ,دحتم

 ناب ات
 نا تا هدید هدنیا

 همان رب نیا .یارجا تروص

 ۱ ۳ ؛, دحتم یاهامنیس

 گاو اسمش تشک اره و رد اد

 ات تفل ناو تسا

 یمظنم و قیقد همانرب
۱ 
 ّ تی تا و شم ل

 ادص

 یرادرس | لر 6

 طسوت هک «نادرگ یس درم»

 یاب نایظعاو یاقآ

._.<-_«_- 

 چرا



 دجیتم یام امنیس هورگ

 كيدزن « دوشیم هیهت
 ملیفنیارد ات مامت اب

 ی هتساو آب انیم -رامینوت :

 یدرون امیا كليد و تنارف

 نر ات تکع یه

 تشذگ رد

 نآ» عالطا را رقب ]

 و بوبحم ٌةراتس « نادب رش

 نسرد شیپ لسا كي دنمرنه
 یو . تشذگ رد یگلاس ۳

 ردكينا امد پیت كي رگن ای امن

 نی رت دوهشم زا و « دوب انیس
 نم > زا دیاب وا یاه ملیف

 «مدوب کگنجنامز رک مس ورع
 لا «تنارگ یراتک قافت اب

 .درب مان زک اه هداووه

 همانهام

 هم انه ام مر اهچهرامش 0

 رد( و یامنیس) امنیس هراتس

 ..تفای راشتن |هتفه نیا
 تسانمب هرامش نیارد

 یضیلف «۸ده » ملیف شی امن
 نیا زا یعماجو لماک لیلجت

 زاسهلیف نیا : راک زا و ملیف

 یا ربدت | وتیمهک تساهدم آ لمعب

 هوالعب .دتفا دیفم نادنمقالع

 یاهناتساد ةراب رد ی وگتفگ
 زا یثاه هن ومن رک اب روصم

 - روراب نبل وا یا رب هک - نآ

 -دس ریمپاچب نا رب اتاعوبطم

 «یئامنیسددعتمثحابم ةفاضاب
 بلطم نینچمهواهملیف هاقتن |

 تل او ةراب دد) «یکیم تکشا»

 نیابل اطم زا یصع (ین زید

 _ .دهدبهلیکشت ار هرامش

 ك رتشم

 هدننک شخپ كي 9

 ۱ تس اهل ان دسک یل وبث ایسا

 یئاکیرمآ مودتسد یاهملیف

 كام مو هدار یئاپوراو

 شیپ هتفه دنکیم دراو
 3 ۱ ۳۹ ۰ ط 3 9

 یهرابپ سورد تهج 4

 نارهتهب اهملیف عوننیازا
 دعاسمار عاضوا «دوبهدما

 نیلویش اس نتشهمایف هک دید

 هیضق )۱( دزاسب یناریاو

 ۳ وک یاهملیف نخ 0

 تیعونمم_تل ودكمک ٌةرابرد توق یروطنویسک ودورپ

 رد دسری» رظنب هک هتف کر

 دوشک زايتح یتآیاهلاس
 امنیس تعنص دف اف یاه

 هب ناگ دننک هیهت لیس مع

 .!دوشرب زا رس تکلممنیا

 جرخ هک دین ات ًامتح

 هبناریارد ملیف كي هیت

 جراخم مهد كسی هزادنا

 قاتتف روشت نب اسم لی

 .تساز لکه و یاب وا
 ّ ی

 و ی
 شیزابدهمت اخزا دعب ی ۳

 «نارهت ظفاح ادخ»ملیفرد
 و هجوک: دش اکمرغآ مزاط

 نیا هک دوب عیاش رانک

 دارق داقعنا نطاخب نفس

 كي رد یزاب تهج یداد

 تروص یدوویلاه ملیف
 یکی ایوگ و سا هتف رگ

 فورعم یاس زاسملیف زا

 تک رش اب یمایف دهاوخیم

 ودنآ ربنوآ رامو رثیربلوی
 .دزاس» یئانب یروپ و

 هک درک عالطا بسک یوار

 هبنج مذ اخ یرود ترفاسم

 و دراد ,یصوصخو یلیماف

 کی رمآ رد شا دارق یو

 ندید شرامیب رهاوخ زا

 1 . دنک

٩ 

 تک رش

 هدینشهتفهنیارد 9

 یاه سرررب زا نیکی 45 نو

 كنهرفترا زوشی امنهرادا

 یدارفازا رفت دنچأب نه و

 اهتسزوها راک ردنا تسدهک

 لایک یتک رش ,دنشابیم

 یاهیسمگ آ راکب و نام

 ..دناهتخادرپ یئامنیس

 نداهک تسا یاوتتها

 رظن لامعا بجوم عفانم

 ...دوشن ملیفن ابحاصراک رد

 . ۰ تا رظن

 نازاسملیفتا رظن 9
 ناهبک همانزور رد یسراف

 تخادرپاب تبونره هک
 پاچب لایر رانه هدزناپ
 نتشید ن ونک ات « دسرویم

 نت یجد اخ یاهملیف

 رود یسراف ملیف ضراوع
 لالدتسا نوچو« تساهدز

 بلغا ۰ هدوبفیعض نانآ
 ناظر تارا فرا

 ۵۵ رب یور
 ۱ (یت ها قشع رنه 0

 ۳۵ ۸۳ 5۶ ام

 نیادد ؛ درذگیم سیراپرد ارجام.
 -ناوكيد ) هنسررگ شاقن كرهک تسا رهش

 مسیمصت ۰ رثراگ زمیج شتسودو (كیاد
 دادملق هدرسمار شان بانج دن ریگ یم

 داتسا بت ترعهشزا هدافتسا اب و هدرک

 دن اسربشورفب اروا یاهولبات دیقف
 ات ود دوجویل و دوشیمعقاو شوم هشقن

 هک (نوسنیکیدیجن آ ورموزهکل 3 شخد

 دزمان یرگیدو هتشادیشک دوخ دصق یکی

 .دنکمغولشار اهراک تسا هد وب شاقن ق اس

 درا وهژاست و ناوچ نادر راک ارملیف

 .تسا هتخاس «نسویجنمروذ»

 (یثایل اتیا)وکن ا رف و وچیچیا رب یماد

 مذ ادن اب زاس رجنیجدلگ نانامرهق

 یارجاهردار ناشدوخ «یرگ یشان وی راک

 دننک ی میطاقیاهژات یسیلپ - یسوساج
 یجاش امتهدنخ و اهنآ سدرد ثعابهک

 لومعمقبط زین لگشوخنا رتخد . دوشیم

 دن رادیشقن یحرفت یدمک نیارد

 نیاذا نتود ولاکیراک و رلیوشدی رگنیا
 .یچود روک وجرسناد رگ راک «دنتسهاهرتخد

۳ 

 :(ییالاتیا) نینوخدالد ۷ ۵

 ینوتن اس 2 اتیانشخنرتسونب ارد

 نکن ست ماقتنانام رهق) نفتسا

 كل اهم ارد رد اهنت تش یدرهژاب و دراد

 شدوخ یرادیاپ و تماهشاب هک واسشد

 وجت اس ودن رف.دن اهریم اهن ]همهزا ار

 .دنملیفیاههشیپ رثهریاس نوارد لوراک و

 :(یسیلکنا) ناطیشمشچ#
۷۰۱ ۰۲۰۴-2۰-۳7 )0( 

 با رطضا ویاهثداح ملیفنیا ناتساد

 ناونع تحت ناهدوخهلجم ددارزیگنا

 ..دن |اهتفرگ را رقداریادروم

 ی

 هتشذگ هبنشرور 9

 ی راهن ین امهیم هیق افیمی دهم

 ی ۳ مس ام ویا راختف ۳

 «ادخهن اخ»ملیف هدننک هیهت

 ..تکرش : 0 داد بهت
 گتتسم ملیف نیا هبهد

 و ندوبینالوط دوجواپ

 در تستی فک یصٌت اقن

 هجوتدروم,تشاد تاناکما

 .تفرگ را رق فل تخم تاقبط

 هژوسرکفد ارنازاسملیفو

 یاههامیاربنآ ریظن یئاح

 ..تخادناناضمر و رحم

 ناونهبملیف ایروپ

 تسا ین زنداتساد .دیدرگ هظحالم ۰

 شدنمت ورثو ردتقم رهوش یگدنز ردهک

 نوه ات یلیچد درد یمیپل انتشهد یزارب

 ۰« نویندیوید و ینادرگ راک ار ملیفنیا
 زگنیمهدیوید. سن زلپدل ان ود راک اروید

 اتفیا نت آ یسلصا یاهلر تیتانوراشو
 1 نیکن اهرهلد داف آ نادنمقالع , دناهدرک

 .دی ًایهشوخ ار

 :(یتاکی رمآ) كان رطخ تایلمع #8 .

 هدنناوسخ و دوقک | :تلوگتترناو

 ملیف نیانامروق یسش اکیرمآ فورعم
 رراک نیتسو رک اد نآ رد هک تسا یاهثداح

 و یزاسمه یوسنارف هراتس

 :(یئاکیرمآ ) اسآهزجعم رفس

۳۰ ۷0۷۵ 

 زا ۳ بلصت رانچد یدیمشناد

 یحارج یارب « دوشیم غم یاهنایرش

 ریزرد ار نه و شه هدعكي ۰ وا

 اهنویلیم هدرک راوس یصوصخم یئایرد
 قیدزت مودصمدرم گر رد و كچوک راب

 نیآ نت رد شسزا دم اهن آ ات .دننکیم
 لمع و دنناسرد وا نعم ها ار دوخ درم

 هک زار و ۱

 و تسا یراکتبا و ون راتیسب دینیبیم

 دهد ماجنا ار یحارج

 ای و رچلف دد وی د ینادرگ راک اب ۳ اصنا

 ندد نورد رگشد امن هک یبل اج یاهروک د

 هکیروطهدمآ رد راک زا بوخ تسا ناسنا

 یچاشامتیارب ار ملیفنیاندید ًاعومجم
 ۰ شلو لئوک ار

 هلانود ,نیارب وا دنومدا , دی ود نفیتسا

 لک وا روتر ای روت اب نفت
 دنتسهمایق نی | یاههشیو رده

 :( یسراف ) لحاس نادرگل و
 تا هیام اید رانک ردهدنخ و قشع

 1 دزاسیم یبل اج هد جت

 یماقم مم اِ 6 الیهس تا هک تسا ملیف

 یلصا یاهشقن ناگدننک افیا هتسارآ و

 لس

 دودحم تیل وئسماب تک رش

 -یمسایتمایسیاق آ فرطزا
 و یهاشتل ود هزوریفون اد

 تبث هب یمسابیقاسهنیشود

 تک رش نیا ةیامرس دیس

 و یناشا لایر نویلیمود

 رودص ودیل وت هیت روظنمد

 هک داور ها یی

 من وب اب ظو صحرا
 2 تساهدیسر تیث هد



 هوکش اب هرم « هروفنلآ 8

 مسا اب هدن امزاب و « اکی رمآ یامنیس

 ثراو و یئالط رصع دوویل اه مسر و

 « متفه رنه یاهثاسفا نادرم راختفا

 انیقب هک دنک یزاب رگید ملیفود رآا

 درک دهاوخ یزاب مه اهنیا زا شیب

 دو . دسریم دصد شب اهملیف دادعت

 ( «مشخ») ۵96 ۰ شرثا نیهنشه و

 هدر یود اکب رمآ رد ًاریخا هک تسا

 کی رمآ كل رتشه لوصحمملبف نبا . دمآ

 هیهآ و نادرآ راک هک تسا كمي زکم و

 «نک زاگ و آ ریلیج» یکی زکمفو رعمهدننک

 تسا هتخ اسا را ۲6۱۱5۵۲۱۵ 0
 مزادرپب ددوفنلگ هب هسکن ۲ زا شیپ
 نیا هراس رد یک دنا دیهدب هزاجا

 سانشان ناریا رد ًامتح هک نادرآ راک

 و یس « نکا 2 مذک تحص تسا

 تسایقوذاب دنمرنه. تسا هلاس شش

 مه و دسپ وا یم نامب و باتک مه هک

 هاجنپ زا شیپ نونک ات . هزاسیم ملیف

 اصخشو هدمآرد مایف تروصب وا رث ا

 یزد اوج وهد رک ی اد رآ راک ملیف هدزاب

 لاحرد یو , تسا هددوآ تسدب میه

 نادرگ راک نی رتف ورم« ون رتهب_رضاح

 ونشخ مسبل اد , تسا نبتال یاکب رمآ

 وا شرورب هداز هک یرادیساسحا رپ
 كسب زکم ناجیهرپ و مرگ طیحه رد

 , تسا

 وی دوتسا رد اد ددوفنلآ یراد
 . مدروآ ری

 مه اب هروخرب ود یکی اقباس
 هوخصوصخم تواک ذ اب وا و میتشاد

 بجعت راهظا زا میتسا اول . تخانش ارم

 . مذک گرا ددوخ
 اههفایقالوا . درادن _یبجعت بس

 مه امش ًابئا و دن امیم نهرطاخ رد

 یاج زا مه و تسا صخشم ناتهفابق

 . در ايم یصعحشم

 :متفگ و مدرک هدافتساتصرف زا

 و یئاکیرمآ ناگشیپ رثه زا

 دن |هتفرنا ری اب یدایز هدع یثاپ ورا

 ملیف كس یاسهسهنحص ییسصع) یتح

 هدش هتخاس نا ريا دد مه یللما |نب

 ؟دی ورب ام روشکب دیهاوخیمن امش

 اردوخ یتشیمهداش دنخبل نلگ
 :تفگ و هدروآ بل

 عوض ومتسسانمب دینک لایخ 4

 یدرگن اهجب نوچنم اما «مذنگیم فراعت

 ترفاس میلصا حب رفت و مراد هقالع

 ی ی دعک

 اب
 حر هةنلگ

 ناریاب رفس مایمیدق مب وژرآ ء تسا
 همان رب زاترفاسم نیا تقوچیه .هدوب

 ] اتخب دب اما دوشم فذح نم هدنب ۲

 . ماهدروایپ تسدب یفاک تصرف لاحم ات
 میایب زور هس ود می | وتیم « دین ادیم

 . دنکیم میضاد نیا یل و مدرگرب و

 هداسدرگن اهج كی لثم دهاوخیم ماد

 و مزادن ایب ندرگب نیب دود یئاکی رهآ
 منک ی گ دن ز یناریا فلتخم تاقبط اب

 قمعرد « مریگب ملیف و سکع اه آ زا

 و مورب ورف یفرش نیمزرس كي حور
 و ددایلیب زیم و اکب رمآ زا رد یت اظحل

 .مذک شومارف اد یکسب و

 « نس لاسکی و هاجنز تشذگ زا

 هرهچ طوطخ هک نآ یرهاظ را [ طقف

 وا.دوشیم هدید دروف نلگ رد « دشاب

 والال اچ و تسچ « یوب اک» نامه نانچمه

 شن اهدو اههذچ . تسا هنشذگ نادنخ

 ادوا یگدن ز طاش و دن دنخیم مه اب

 .دن زاسیم ناب ام

 قشع دوخ یگدنزب دروف نلگ

 تس و۵ را ۲ هسا امیمص و دژرومبم

 .درادیم

 نب رآ یضار امش هک دس ریم رظنن -

 تسیالثم .دیشاب امنیس ملاع هشیپ رنه

 دوخ 43 رج لا نا رگید زا شیب هک

 رد دونشخ

 . مراد تسود ار زیچ همه نمس

 امشونم رطاخب « تسه ابن د رد هجا 7

 اهنیا رگ ا , هدمآ دوجود ام هدافتسا و

 دوش دادتلا و حور تمدخ رد ار

 ادیب یلیمحت تلاسح كب « می ریگن

 خسلت ناسااب زجچ همه و دنک یسم

 دوشیم

 زا ۱۹۵۵ لاس رد هدوسف نلگ

 ۳ 1 هحفص ردهیقد

 امنیس هراتس ص وصخم هبحاصعم

 هراتس صوصخم راگن ربخ نایاب لکیام

 هبحاصماگنهدروف نلگ قافتاب دوویلاه رد امنیس

 ددوث نلگ تسک رش اب «مشخ» ملیف زا هنحص ود



 دد وشانش آ ناهحیاهر وشک یامییسان
 رازگن اینب «هساژنروتکیو»

 رد میموتناپ تاشیامن یمیدق

 یایور» ملیف زا دعب «مرودوپیه»
 هک سیل اه یوم

 ملف نتخاس رد نوم وگک هیت ی ده

 هحیسهیسرع اسه رورس یک دن ز»

 اب دیاب هک یملیف . درک یراکمه
 «هتاپ» رثا «تبیصم» یبهذم ملیف
 یرادربملیفهساژ ۰ درک یمتب ار

 یعیبط یاهروکد و ویدوتسا رد
 . درک پیک نت «ولب نتن وف» ددار

 زا یراع و رخاف یملیف نیا

 ,دوبیئادتبا یاههبنجویرگیشان

 شاقنیاهولبات زا مهلم ملیف نیا

 . دوب ؟توسیت نمیج» كيمداک آ
 هوم اب اهدعب «هساژ»

 «وتامه ژرژ» ابو دزمهب نوموک
 . تخب ر یراکمه حرط

 یسرام رد یو 2 اهملیف

 . درواینتسدب یتیقفوم تخاس

 زا دعب «نوموک» یویدوتسا رد
 «دایوفیئول «ِ ی سیل ارت نا

 دش هیهت ریدم

 شو
 هب شن رد ادتبا هک دود یداوسایو

 روطب دعب.تشونیم نیچ «آ ورک»
 نتشون ویرانس طخ رد یفداصت

 ملیف ینادرگ راکب اهدعب و داتفا

 اههنیمز عاونا رد و هوا وب

 رگییدهک یرپونج یا هلیف زجب
 ملیف « دوب هدش هدمد ۱٩۹۰۶ زا

 زا اه ردتیک یه
 و امنیس یاههقح

 تخاس

 هد یاسا

 ۰ دود وا قفوم ۳ نیتسخن دود

 نازاسملیف شودزا قو رد دا ید

 ی

 همت داژآ یاوسه ردكيت امتتسسس

 لاح رد

 هد رد نمی دا ار اع رب ونچ یاهملیف

 دعا ناف تام یاد حملیفا اب اراهن

 ی «دایوف».درک ماغدا

 هب كيژول وکیسپ كيمک ملیف عون
 تاشیامن زا 9 روا دوجو

 سابتقا (لیودوو) یاهراسباک
 ۰ دود هدش

 روطب اردوخ را ۰

 «دایوسف» 3 درکسم

 یعامتجا ننط «دایوف» را رد

 ابلاغ هعو ۰ تشزاد یئاج سل

 ناراکتمدخ و تک اصتعا نارگ راک

 , دومین دوخراث | رد

 شورف راک داد دن «نوموگد»

 اهامنیسهب نآ نداد هیارک و ملیف

 3-64 اب ۳" زا یرتمکحم تیعق وم

 یتالوحت زا ابقرریاسزاشیب تساد

 هرهد دش « هتاپ » ویدوتسا رد هک

 هون دآ نتانوچ

 نارگیدونارود ناژ ِ لود ما

 "تفت راکیلار

 ین | دنمرذه وهدند

 نوموگ ویدوتسا رومآ هرادا رد

 [-مشمکح یددادش یوج هف رص

 تد اب زا هسس وم تا دنچه دود

 .تشادن مک یزیچ یدیلوت هیامرس

 ملبف زا هنحصهس 0
 « ی ام رهقنشج»

 (۱۹۳ع-ردف)

 و سیئوس كناه لثم یتاسّوم

 درهم ام تكمک «نوموگ» هد هسنارق

 ۱۹۰ ۷یاهلاس نارحب .دن درک یم

 راک رد یدایز لالتخا ۱٩۰۸ و

 ِ درکن داجیا ویدوتسا نیا

 ارد نا رادهب امسزا یضعد

 رگید بیقر هب
 هوم تی هیمش هک ۴ سیلک ۸

 كمک زیندود نیش ترا یزاسملیف

 نداها .تشاد لوذبم یدام یاه

 یرگیدیزاسملیف هوم نیبنیا

 هسس وه 6 ۵ او

 هلبتس ود هک ثش ادیف" 4 یات ۱>مساخ

 یا دزب راجت هدش یرازگ ناینب

 و مسا دنچ ره صاخشا نیا و دود

 ار یصخش دنتشادن یدایز مسر

 صخشنیا هب جت و راک لاسهس

 امنیس راک زومر هبارعلطمو هدیمهف

 «هساژ» . دود هدرک انشآ ید وخد

 هک دوب یوسنارف زاسملیف نیتسخن

 مادختسارد ار هشیپشه پورت كلي

 اب ندز هلک و شات و هدروآ رد

 هب ورار اما راک بترم اههشیپ ننه

 هک دوب هلیسو نیاب ۰ درب یدوبهب
 ناگ راتس هطلس و تیبوبحم هرود

 . دشزاغآ

 « لک ا»ویدوتسا زد اردوخ راک «هسا ژ»

 : اوت و هتسجر یا یاد

 هک درک زاغآ «رتراک كين» ملیفاب
 دود لاتیررس

 یاهی سلف ۰ ساسارب و

 مس و نتسحن

 نیمهد هک یئاکیرمآ دبتسپ مدرم

 : تشادرا ریش شم سا

 ۳ تاکن یضعد ود نا همت ن ما رد

 عوقو یاههنحصو هدوزفا دوخزا

 دار سی راد ار یلاوحرد ار ناتساد

 هک ه اف رس تسا یک

 دشیم غلاب تمدص هب مادک ره

 یدنسپ مد رم لومرفساسا رب نوچ
 یداب » زیللمل !نبد قیفوت دشیم ههت

 موسرم یاهشیه رذه و 0
 ماند ابثد سر «لبای ۳ هد

 راهچزا و دشفورعم «ندر اک كين 2

 1 یاههمان شاد ناهج هشوک

 یدیدج هرود . دیسریم ه اقشاع

 . دود هما دوجود امنیس زا

 دراد همادا

 دجاو امنیسراک رد هک دنتف رگ راکد

 صعیش را . دود یدایز زایتما

 . دود ساک نروتکیو»



 ن 0

 ما 3 ناگ ربخ تسردب اب طلع هب هک بس امنیس فو رم نادرم نیا

 ؟تیصخش!هف ایق ؟دنب اب یمباذج ارزیچهچ نژرد دن اهدش دادملق یسانشنز

 تایصوصخ نا زا یا هعومجم هک دشاب یسک لماک نز دب اش ؟یعبط خوش ؟شوه

 نز دن وادخ هک لاحب ات دشاب نینچ رگ | اما ,دشاب هتشادعمج شب وخ دوج ورذ

 نآ شش اب لاوئسنیا ایا رب یخس اب یوچنسچ رد ] تس [ هنش افت هض رع ناهجهب یلماک

 :دشنی هچبتت و .میدرک وگتفگ امنیس «زور» نادرهژا

 : پماتسا سن رت

 ...دعب و هفابق لوا

 هتشا هباذج تلاحاب یاهرهچودنلب ناوسبگ «وا» هک مراد تسود

 ددمد رم هکنیاب دهد ی
 اد یآ رووخ و لقتسم نان ز .دننک یم تواضف روطچ ارامو دنی وگ یمهچ امهراب

 روو دتسیاب دوخیایور درمهب ءاکتا نودب دن اوتب ین ذرگا .مراد تسود

 .تساهداعل اقوفی زنینچ .... دنک هیکت درمهب دشاب لی امدرم هک تقورهلاحنیع

 ششک دنلب دقنا رتخدهب تبسن نم.یصوصخب هف ابق ه یل و تسامهم هف ای

 رد دناوتب یئذ رگا .متسی انتعایب زین اهدقه ایم هب لاحنیعدد یل و مراد

 «شد وخ » اف رصینعب ,دنک ظفحدوخب تم ارم هقالع نانچمه رادی دود هلصاف

 ةيمها و دراذگن نا رگب ۵4 لحمهک مرادتسود .دشاب

 یعطااقرابع«باذجنزیا رب هتفرمهب ود .تسا باذج نم کا رب ی زنینچ ءدن امب

 فو رعم نادرم
 هرات رد امنیس

 ها وخلد نزژ

 شد وخ
 تنهام شن

 ۵ )ین ر پبن هچ

 نم هک ادین ز اهنق ویضعب «مراد تسود ادلقتسمنز اهتق ویضعب تسیذ تسدرد

 ميلجیدامنزاهتق ویضعب و مدنسپیم !ادساسح نزاهتق ویضعب ءدنک یم ءاکتا

 دریگ ی ما رم رظن تایصوصخ ریاس زالبق نزردهک یتیصوصخ هبت رمهب ور.دنک یم

 شدوخ درماب اردوخ هک دهدیم اد تردق نیاواب هک یشوه .تسا نزشوه

 ۲ .دهدب قفو

 :نیودامیل

 دی اب نز . دشاب نز لاحهمه روو دوجو مامت اب و «اپارس دی اب نژ

 زا یئزج اردوخدب اب نز .دشاب شدوخدرملام هکنی اب دشاب هتشا هزایآ ودها وخب

 45 تسا یفاک «تسیل مهمنب نی ارد یلگشوخ «دزاسب شپ وخد رم ی زو هوجو

 یور زا هک یاهبیک را زهدص زا یکی ه دشاب شدوخ رهاظو هفابق رظن زانز

 فرحنزاب من اوتب ٩ مراد تسود هشيمهنم !دوشیمشخپ ایل د مامت رد لدمتكي

 سول و رادزان نز «دشاب هتشا دیگ دن زرس ویعبطخوشنزهک مراد تسود.مآ زب
 را رقوارا رسا كي رشو درمدامشعا دروم دناوتب دی اب نز ,مدنسپ یمآ چیه اررنن و

 ساسحانمب دی اب درادیم« زب زع»ا ره هک دهدب نمب ادرساسحانا دی اب نز «دربگ

 و نل وا یئوگ هک دنک راتفر یروط شووخ درماب دیابنز .دهدب یگرزب

 .تسا نیمزیور درم اهنت ونب رخآ

 :جنیف رشب)

 ادیاهدمع شقن وا تیباذج زد نز یلک تلاح و راتفر « تیصخش

 ساسحو«لقتسم تیصخش بحاص بل اج نز هک مراد تسود نم . دنکیم یزاب

 یگدسن ز هظحل نیرخآ ی ومآ هک دنک ی گ دن ز نانچ هظحل ره دیاب نز . دشاب

 زن دشخسبس روش و ترارح هازور یداع یاهزیچ دناوتب نزرگا . تسوا

 .تسا یباذج نز نم

 :یرثا تام رنمب

 ردار یصاخ یرهاظ پیت باذج نز زا . هداد رایس تبمها شوه
 ,دی ایم تسدب ی اسآاب هک تسا یصاخ یایمیک نز تبب اذج هلئس ۰ مرادن رظن
 رد نم . هدراد یگتسب دوشیم داجیا ناسا رد هاگن نیل وا رد هک ی ساسحا هب

 دنب وکیم نیاب) دراذگب ولج مدق نز لوا هک د یایما مدب مدوخ صخش دروم
 هقالسع دنلب یاهاپ هب ؛ ینامسج عضو ددوم رد . (! هقیلس شوسخ مدآ

 مراد یدابز

 دی اب دننک هولج باذج مه شیپ هکنیا یارب درم و نز هتفرمهب ور

 اهساسحا و اهرکف زا یلیخ رد دیاب و, «دنن اوخب» مه اب یدایز رادقم کای

۹ 



۳ 
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 مه اب تایقوذ و

 .تسا یباذج نز ًاعطق دشاب درم یارب یبوخ

 :یرن 6نوش

 نادنچ مه سال زرط 1 تسیل مهم هاب ز هف اب

 ه4 مث

 «هارمه»دراومعامآ رد دنا وتب هک ی ز دنشاب هتشاد كارت

 نم ۰ درادن یتیمها

 ٩ دید اد
 « دنشاس هدرک ظفحار دوخ ندوب یعیبط هسک مراد تسود ار ین اسدرم

 نیازا و هان ز یاه هلیح لها و ادم رپ و یلادا نز « رکیزاب نز

 هسک هزادن یموزل چیه نم یارب نز . مرادن تسود ار اهب زاب هرخسم روج

 ما اوتیمن دنشابث هظحالماب و بده هکار ی ان ذ . هروایب رد اداو دریگب تسزژ

 «مرادتس وددنک ظفح ار شدوخ درم روضح رد هک ین ز سکع رب . منک لمحت

 شیاجرساروا ودی وگب درمب مه ینشخ زیچ ان ایحا هک دشاب هتشادن یثابا هک یلز

 طیارشاب ار دوخ دن اوتب دیاب نز « مراد تسود ار شوه اب نان ز . دن اشنب

 . دشاسب درم رفسهه و ها رمه وداپ دناوتب دیاب « دهد قسفو هرم یگدن ز

 نز هشيمه نیس یارب (4- | رکشنش ور یاهادا نودب) دشاب دنمش وه هک ی ز

 .تسا یباد ۷



 ما اع ناگ ر یخ تسردب اب طلغ هب هک بت امنیس فو رعم نادرم نیا

 ؟تیصخش!هف ایق ؟دنب اب ! یمباذج ارزیچهچ نزرد .بدن اهدش دادملق یس انشنز

 تایصوصخ نیا ذا یا4عومجم هک دشاب یسک لاک نز دب اش ؟یعیطخوش ؟ !شوه

 نز دن وادخ هک لاحب ات دشاب نینچ رگ ا اما ءدشاب هتشادعمج شی وخ دوج ورد

 نآ ششاب لاوئسنی | یا رب یخساپ یوجنسجرد ! تسا هتشادن هک رع ناهج هب یلماک

 :دشنی | هجیتن و .میدرک وگتفگ امنیس «زور» ناد رمزا

 پماتساسن رت

 ...دعب و هفابق لوا

 هتشاهباذج تل احاب یاهرهچودنلب نا وسیگ «وا» هک مراد تسود

 3عو هکنی اب دهدن یتیمهاو هراذگن نآرگی د4ب لحه هک مرادتسود .دشاب

 اد یآ رووخو لقتسم ناز .دننک یم تواضق روطچ ارامو دنپ د وک یمهچ امهراب

 ردو دتسی اب هوخیاپیور درمهب عاکتا نودب دن اوتب ین ذرگا .مراد تسود

 .تساهداعا |قوفی زنینج ۰, دنک هیکت درمهب دش اب لب امد رم هک تو ره ل احنبع

 ؛نیک لکب ام

 ششک دئلب دقنآ رتخد هب تا نه .یصوصخم هف ابق هز یل و تسامهم هف ایق

 رد دن اوتب یلذ رگا .متسیل انثعایب زین اهدق ایم هب لاحنیعدد یل و مراد

 «شدوخ» اف رصینعع .دنک ظفحد وخب تی ارم هقالع نانچمه رادب هود هلصاف

 یعط اقرابعمباذجنزیا رب هتفرمهب ود .تسا باذج نم کا رب یل زنینچ «دن امب

 فورعم نادرم

 هرات رد امنیس

 ف

 نمب هک ری ز اهنق و یضعم «مداد تسود ارلقتسمنز اهنق و یضعب تسبث تسدرد

 میلجید امنزاهتق ویضعب و مدنسد یه ادساسح نزاهتق ویضع «دنک یم ءاکت [

 دریگ ی ما ره رب ظا تایص وصخ رب اش زالبق نرو یتیص وصخ هبآ رمه ور. دنک ی

 شدوخ درماد اردوخ هک دهدیم ار تردق نیاواب هک یشوه .تسا نزشوه

 .دهدب قفو

 :نیورامیل

 دیاب نز . دشاب نز لاحهمه ردو هوجو مامتاب و ءاپارس دی اب نز

 زا یازج اردوخدب اب نز .دش اب شدوخدرملام هکنپ اب دش اد هنش اد ز این ودها وخب

 هک تسایفاک «تسین مهمشب نی ارد یلگشوخ «دزاسب شب وخد رم یگدن زو هوجو

 یور زا هک یاهبیک را زهدص زا یکی ه دشاب شودوخ رهاظ و هفابق رظن زانز

 فرحنزاب مُ اوت هک مراد تسود هشبههنم !۵وش یهشخب ایل ۵ ۷۳ لادم تاب

 سوا و رادزان نز ,دشاب هتشا دیگدن زرس ویعبطخوشنزهک مراد تسود, .ما زب

 را رق وا را رسا كب رشو درهدامشعا دروم دن اونب دی اب نز «مدنسپ یمآ چیه اررتن و

 ساسحانمب دی اب درادیمو زی زعد ارم هک د هدب نمب ادساسحا نیا دی اب نز «دربگ

 و نبل وا یئوگ هک دنک راتفر یروط شودوخ درهای دی اب نز .دهدب ی

 .تسا نیمذیود هرم اهنت ونب رخآ

 :جنیف رنبل

 ادیاهدمع شق وا تباذج رد نز یاک تلاح و راتفر « تیصخش

 ساسحو؛لقتسم تیصخش بحاص «بلاج نز هک مراد تسود نم . دنکیم یزاب

 یگد سا ز هظدا نب رخ آی و هک دنک یب ۳ دا ز نانچ هظحل ره دیاب نز , دشاب

 دزا دشخس روش و ترا رح هازور یداع یاهزیچ هب دن او نزرگا . تسوا

 ,تسا یا اد نز نم

 یرنا كم رتیپ ۳۳ 7

 رداد یصاخ یرهاظ پیت باذج نز زا . دداد دایس تیمها شوه

 ءدب ایمن تسدب ی اس ب هک تسا یصاخ یابمیک نز تبباذج هلئسم . مرا دز رظن

 رد نم . 2 یکتس دوشیم داجیا ناسا رد هاگن نیل وا رد هک ی ساسحا هب

 دنب وکیم نب اب ) دراذگب» ولج مدق نذ لوا هک دب ایم مدب مدوخ صخش دروم

 هقالل تبع دزلد یاهاپ هسب ؛ ینامسج عضو ددوم رد . (! هقبلس شوسخ مدآ

 .مراد یدایز

 دیاب دننک هولج باذج مه شیپ هکنیا یارب درم و نز هنف رمهب ور

 اهساسحاو اهرکف زا یلیخ رد دیاب و, دن اوخب » مه اب یاب ز رادقم کای



 ۸ تاذحا ٩ دید اد
 «۵ا رمه»دراومعامت رد دن وب هک ی ز دنشاب هتشاد كار ۱ مه ا تابقوذ و
 .تسا یباذج نز ًاعطق دشاب درم یارب یب وخ

 :یرن کنوش

 نم . درادن ینیمها نادنچ مه سابل زرط , تسی مهم دایز هف ای

 « دنشاس هدرک ظفحار دوخ ندوب یعیبط هسک مراد تسود ار ین اسمدرم
 نیاذا و هث ان ز یاه هلبح لها و ا.صدم رب و ی ادا نز رگب زاس) نز

 4سک هرادن یموزل چیه نم یارب نذ . مرادن تسود ار اهب زاب هرخسم روج

 ما اوتیمن دنش اب هظحالماب و بدم هک اد ی اثذ . دروایب رد اداو دریگب تسزژ

 «مرادتس وددنک ظفح ار شدوخ درم روضح رد هک ی ز سکع رب . منک لمحت
 شر اجرساروا ودی وگب درءب مه ینشخ زیچ ان ایحا هک دشاب هتشادن ی ابا هک ی ز

 طیارشاب ار دوخ دن اوتب دیاب نذ « مراد تسود ار شوه اب نان ز . دن اشنب

 . دشاب هرم رفسمه و هارمه وداپ دناوتب دیاب « دهد قسفو درم یگدنز
 نز هشيمه نم یارب (4سنارکفنشور یاهادا نودب) دشاب دنمشوه هک ی ز
 .تسا یباذج
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 لبازیا» قاتا یولج , دوخمکش رد كنفت ها ولگ كي ککیلش اب شیپ زور دنچ

 و دوب هل اس۴ یوا لوئاد . درک ی شک دوخ هب ورت نسرد « دوخ هقوشعم «نوپ

 ...نآتایرورض و دوب یقشع ماردكي ظطقف ارجام . دراد لاس ۲۴ لب ازیا

 , نیمه

 . ملدرگ رسب بقعب یکدنا « یئامئیس هعقاو نیا یسدرب یارب دیاب

 ین ادرگ راک اب یو لو ارنوچ درادتبحص یاج یاهزادنا ات ارجامنیا اریز

 . تخادنا هارب ایئد رد یئادصو رس « دیقف تفیلک یرمگت وم ملیف نی رخآ

 فیصوت اههایف ردهدننک هیهت كي زا هک دوب یپیت نامه « وا .لاحرهب

 ارث آ لد هکلب تشادن ار امنیس رگتعنص كي تایصوصخ زا كيچيه « دننک یم

 طقف « هومن زیچ چیه (۱۹۵۶) هدیرفآادنز ادخو» زا شیپ . درکیم یزاب

 میداو مساسب یراک هات نادرگ راک و ودراب مانب یتل راتسا هک ملیف نیمه

 ب.بمساب یدوجوم ملیف نیا , دمآ باسحب وا سناش مسلط « دنتخاس ار 7

 اب یول لوئاد یزوریپ . دروآ ابندب میداو مانب مسیت ورا صهختم یدرم و

 رسا و درکیم ینیب شیپ یزیچننچ سکچبه هکیل احرد دش زاغآ ملیف نیا

 ناشی رخآ « یول » ؛ دننک یئوگ شیپ ملبفنیا یا رب یقیفوت هکین اسک دن دوب

 اد وا و تشا رفارب اد یوا یتشک یاهن اب داب «دیرفآ اد نزادخو» .دوب

 زا رطههو تشاکن | کرزب یاهدننک هیهت ار دوخ هک اجن "ات درب شیپ تعرس)

 «نسیور روتک ]كد لثم ار دوخ شل و درک لایخیئاکب رمآ یاههدننک هبهآ

 «تشاد داددارق رد ار ودراب تی ژی رب هک دوب نیا دد وا سن اش , هومن یزاب

 هب عورشیوا لو ادبیت رت نی اب .دوم هسا | رف روشک بیصا دمآ رد همه ۲ هک یسک نامه

 (۱۹۵۸) سوههچب زاب .-(۱5۹۵۷)ب اتهم ناش و رف رهوگ : د رک به بفو رعم یاههیف هبهآ

 اب «دی رفآ اد نز ادخو» لثم مادکچیهاما»س (۱۹۵4) دو میم کگنجب تب اب

 شپ اهملیف ؛تفریم شیپ بوخ یول یاهراک , لاحنیا اب .دن دشا ورب ور تبقف وم

 هدن د ربیم و رف هدننک هیهت بل اق رد اروا شیب. ذاشیپ مادک رهو دوب ادص ورس رپ

 تاحاضتفا یاهداپ ساسا رب هک هومن هیهت ار« وکسیسآ ارف اس » ملیف وا ۱۹۵۹۵

 ۱۹۵هدد درکن هدروآ رب اروا تاراظت | و دش هتخاس رب وگ لبث اد تک رشاب و
 شق یوا لوتاد.4 | رکف

 تشاد واهب یراطاخ قلعت عق وم نآ رد 4 داد و دومنآ ز4ب اد ملبف نیا لدا

 .دوب ب.بذزا یرگید بوخ رثا هک درک هبهت ار «تشیقح» « میلیف نیا زا سپ

 شور دوب یمایف هک دیسر «هلیب اتن اک وتارووم » تب ول

 تساوخیمملیف نیا اب :یول لوئار .دوب «ول وپ وک رام د ملیف .وا هفرح هعجاف
 یزاب اد یئاکی رمآ یاه نویسک و دورپ رپ وس ککرزب یاه هدننک هیهت شقن

 .دن ام مامتان مه هرخالاب و تشاذگ ملیف نیا یور اد دوخ هی امرس همه .دنک

 یاجب و دزاس وا زا ار ملیف دش قفوملرقعا اربحم تایلمعاب یدنچ زا سپ

 رمک تسکش نیا زا رگید اما .دهد تک رش ارزتل وهخوب تسروه , نول د نا ۲

 شی اهكچ . دنتفاتش وا یرایب ناتسود « هشیمه لثم همهنیا اب . درک تسار

 دهدیهلیکشت وا کن اب یدوجوم ار یسک تیصخشهک یاب هردو تشادن رابتعا

 ههنیا اب . داد تسد زا اد صخشت ه وگ ره یول لوئاد هک تسا یعیمط

 س داپیصوصخ یاه طبحم و ی امنیس لفاحمهرددوخراب ودنب یب یگ دن ز هماداب

 ناگاسزاوسن ا رفو «سکاسرتن و » هک یئاجن امهینعع ؛ تخادرپ هب ورت نسو

 ه وگ ره رضاح نآ یابیز دا رتخد دک یئاجن امه ینغب .دننک یم یگ دن زمه
 .درک دنهاوخ رد یمسا « فرط هلیسوب دنن ادب هک ۲ طرش دنتسه یتشذگ

 هل اوب دهن اوبد یاب د رد اما ؛تشادتکر زب رس كب ور یول لو ار

 یقالخادعاوق صوصخب دریگیم دوخب یرگی دلکش ورگید داعبا زیچ ره «امنیس

 «نوب لب ازیا» مساب یاهل اس۳۲۴ رتخدقشاع مهیول لو ارهک دوب بیت رت نی اب و

 مادختسا دوخیرا هربمایف یاههنحصیشنم و یصوصخ یشنم ناونع اروا هدش

 ف

 « تفریم رامش هب ورتنس تانیی زت زا ینبب زت «دوب ابی زوناوجل رتخد .درک

 ۳۲۱ هحفصرد هیقد



 هغد ان ار « ینویت و2 ۱ ]

 نیا و «دنن |دیمنی و یامذیس ك اع

 اچ همه رد اره اظ هزورعا ما

 ِ تسا 6 تست لوبق

 نادر رد اریخا ف وین وتد ۱

 ینادرگ راک ار«نامس_دنا تا »ملیف

 یاهزاتءژوس.ملیف نیاردو ۱ د رد

 ترابءنآ وهتفرگ رارق هجوتدروم

 رو ررها باسسالفع یمن دار دا

 مر تب ۱ نارتخدوناتسالگنا

 نیانایاپزا سپ ینوینوتنآ

 ردو تفر دوویل اه ,ندنل زا ملیف

 زا امنیسآ هک اهسانش سورن ان آ

 روا لو یمرگ لابقتسا وا

 راختفاب هک یتف ایضردهلمچ زا

 یا کت « دود ه دلش هداد بیک ی وا

 نه ملی گی ژاب « نوسی ره

 ۵۵ وبل اه تقابص تاد رد

 6و رد د راس او»نینچهه و«لتیل ود

 ملیفدا گیزاب «زگنیمه دیوید»و
 هدیدرب وصت ردهک دنتشادروضح ءوا

 ۰ وشیم



1 







 __ت

 ؛ناتساو

 نوسل وایلک ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ترگ رامنآ

 یبلوک كير.«۰۰۰۰۰۰ ازوچنارف ینوت

 زا داچترب وهرس ۰۰۰۰۰۰توکت رب اد
 زا داچنراک ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نمورنوویآ
 لوصحم یگن د -ین دیس جرج :نادرگ راک

 و ت وما اپ ین ایمک

 هاد « زا داچ ترب وهرس د 9

 زا یرادرسب هرهب اد نددوآ رد لو
 اهتنم دوب هدادصیخشت هن ان ز یئابیز

 نیا دود وا هاگ دازهک ندنل رد نوچ

 هک دوب نیا تشادن اج هایز هیضف

 اد شدوخ هلجمراشت |لح؛ترب وه رس

 زا ین انچ آ یاهسکعهک | ری اهلجم -

 رد س درک یه پاچ لگشوخ نا رتخد

 هلجم.دوب هداد را رقاکی رمآ یوگاکیش

 اد «بی رف رتخد» 4 موسوم ین انچ ۲

 درک یم هدادا یبل وک كي رماذب ین اوج

 شا هن اد كی یکی رتخدو ترب وه رس

 یث اههزیگن | اب کی رهم ری ود رهنراک

 ترب وه.دنتشا ده هجوت واب ادی دشس-صاخ

 ین ادن ان یبل وک كير هکنیا رطاخب

 تشاددیماهکنیا رطاخب نراک و دوب وا

 .دوشتكد ر نزیزور

 ناشسکع هک ی اهل دهفالاخ رب نراک

 و كي راب لکیه دشیم پاچ هلحم رد

 هک تشاد یا اشنم فا رشا و هدیشک

 یل و دوبن یبل وک كي رد عبط باب دایز
 هوب سیئد رتخد «درک دشیمهچ بوخ

 .رکبد

 دداو یرتخد اهزور زا یزور
 رد شروهظ ضحم هب هک دشنامتخاس

 هک ن آاب .تشگ رب همه اهرس رودب رک
 یاهمادن |هب « بب رف رتخد» هلجمنانک راک

 رتخد نیا یل و دنتشاد تداع كذشق

 هلجم یساکع رد) درس .دوب یرخب دزیچ

 لخاد هسب هتفرگ ًاروف ار وا تسد

 : تفگ ین ابصع ینحل اب رتخد

 امش هلجهیوت متسی رضاحنم

 . موش رهاظ تخل

 رضاحمهام سپ بوخ رایس

 پاچ ارامشف رخ زمیاهناتسا دممیتسب 0

 ناشن من اخ هب ادجورخ ها رًافطل .مینک

 . دیهدب

 راذگ فداصت « جورخ هارد رد
 اد نی رتپ ورانک زا ار «نوسا وایلک

 اب یثاهب اتک هک تخادن | یشورفباتک

 یاشناتساد« زیگ اسوه یاهمسا

 ناو کش هخ
 م۵یبل وک كي ر «دیشکی ساکع وب دوتسا

 ودن دیسر دعب هظحل دنچ ساکعقافت اب

 یزیچال رتخدتاضا رتعا مامت مغریلع

 عورشهد رک هنه رب اد رتخ ددوب هدن امن
 تمسق ریب درسهک دننک یراهربسکعهب
 ار اهن ] یولجو دسر ناتساد پاچ

 : تفرک

 نوسل وا یلک من اخ ناشا ب

 « دن (هدمایپ ندش لدم یارب ,دنتسه

 دون ردارق و دنتسه هدنسب ون ناشیا

 .من اوخب نمدنهدب ارناشی اهن اتساد

 كرتخدب بجعت زا یهاگن كير

 : تفگ هتخ ادن |
 . تسا دوطچشپ اهن اتساد -

 .یبا وک یاقآ منک ضرع هچ ب

 : درک كل رتخد هب ورکر ر

 یوش لدمیشاد هتساوخ را

 . تسهتب ا رب داکنیا یوت یب وخ لو

 زیگن [سوهیاهدلجیور وزیکا !سوه

 سپ ..دوب هتشاذگ اشامت ضرعهرد ار

 عون زا یتالجمهک یث اهن اتساد دوب نیا

 « یلک » ! دنتساوخرم «ب) رف رتخد»

 هب هدی رخ ار اهب اتک نیا زا لغب كي
 شا ه اخمهناتس ود کمک اب و درب ها اخ

 ین اتسا هنتشوذ هب عورشاهب اتک نی ایورزا

 لاح حرش .درک «نادذگشوخ» مانب

 اهب زابس وه هیلک هب تسدهک ین اوج رتخد

 یاهیاهن اخمه .دن زیههنکممناهاذگ و

 هنس رگ ین ادنم رنه وا دوخ لثم یلک

 یضاقن یکی «تفگ یمرعشیکی هک دن دود

 ًالثم « تخ اسیم کنه[ یکی ود رک ی م

 سیلپ نابهورگ ی شاقت زا ریغهک « زک وه»

 قالخا داسفاب هژزرامم هراداددو دوب

 شراک هک «نراو» ای درک یم تمدخ

 سرهب و دوب یسایس یاهراعش ندبشک

 . دن دوب یب وخ یاه اوج ودره لاح

 ناتساد ثب رف ودنیا تادک اب «یلک »

 الاح. تشو زیگن |سوه ویسکسرایس

 یمل وک كير تسدب ناتساد نیا دی اد

 دیس ریه «بی رف رتخد» هلجم ریب درس

 دشیمآ هدنسپ و ناونعب هک ی ثاجن [ زا

 میمصت یلک تفاعی هار «كير» هزا

 ماد | شوخ رنخدتكي ناونه تفرگ

 كير غارس یلک هک یزور .دوش دراو

 شن ادایتسد زا اتدنچ و وا ؟ تفر

 نامتخاس هطوحم رد عقاو رختسا رد

 سکعمادن |شوخ رتخد اتدنچزا هلجم

 زا ینیکیب تکی «یلک » . دنتف رگیم

 ار دوخ و دیشوپ هتشادرب یاهشوگ

 ادتب | «كير» ...۰ تخادن | رختسا رد
 كرتخد یتقو و دروخ اجوا ندید زا

 رتشیب درک حرطم اد ناتساد عوضوم

 دیک ات ورا رصا اب «یلک» . درک تريح
 ًامتحهک تف رگ لوق وداد واب اد باتک
 ده زور هسود ... دناوخب | رن آ كير

 اد كي ر هلجم نامتخاس رد یلک زاب

 : درک ریگافاغ

 یاسقآ دیدناوخ ار ۵ ۸9۱

 ٩ یبل وک

 یارب منکیما لایخ یلو « هلب د

 رد اسمش هک لاس ونس نیاب یرتخد

 قافتا همه نیا دینکیم فی رعت باتک
 , دهدب خر بی رغ و بیجع

 : تفگ هدرک یرکف یلک
 4 رجت امش دوشیممولعه سپ بس

 رسا  دیرادن یگدن ز رد یدایز

 رسیظف ین ا رتخدهک دیدیمهفیم دیتشاد

 عاسمتجا رد « نارذگشوخ» نام رهق

 , دنتسهیلیخ

 0 شایکی الثم

 دوخشا یکی ۰... شایکب الثم

 4 نه

 دین زد قرو



 یلک هک دوب توهیمزوذه یبل وک

 جراخ رد زا رورغ و رخافت تسز 3

 ! دش

 هلجم ادیلک راب لوا هک یسک

 مان یناوج دوب هدرک یئاینهار

 یاهن اتسادرب د رسماقمهک دوب «یماس»
 «ك رتخد نتفرزا دع . تشاد ار هلجم

 ینعب كد دو ترب وه رس نی هرک اذم وا

 دیمهفودینش ار هلجم ریب درس و رشان

 یاعداهب یگد یسد یا رب رفا ودنب | هک

 ؛تسوادوخ لاححرش بانک هک «یلک »
 دن زا شتم اق | لحم 4 یرسدن راد دصق
 كرتخد اعفاو دنخیبب دعدتس (وخیم

 ٩ دنکیم یگدن ز هتشون هک یروطنبا

 هدرک نفلت یلک هب اروف «یماس»
 شن انسود و یلک « دادربخ اد هیبصق

 زا یاهنحص نانچنآ دنتف ,۴ ميمصت

 مشچ هک دننک زوج ارسوه و یشابع

 ناشیکی ..دیایب ردهقدحزا ترب وهرس

 رگب دیگ «درک فینصت بسانم یکی زوم

 یزیگن اسوه و ه ابشحو صقر حرط

 زین رک وه ناسهورگ « تخید ار

 . درک لامعا هشقت نیا دد یمهس

 هد تير و تربوهرس یتقو
 تار زومیادص ورس . دن دیس ر نامتخاس

 دن دادن هار رد زا ار اهن ۲ ؛دوب دنلب
 زبچ همه هن اخ تش) ه رجنپ كي زا یر

 یاهکن ر اب هک یئنلاس رد.دوب ادیپ

 نشود یبآ و خرس و زبس زومرم
 یاتهسابل اب درم و نز یعمج دوب
 دن هروخبمبورش» هنسش بی رغ وبیجع
 . دن هرکیم دودلوکشم یاهراگیس و
 هتساخ رب یعمج ناهگا نیب نیا رد

 دوب .دن درک زاغآ اد زیمآ نونجیصقر
 «یلک » ناهگان و دش تکاس كيزوم
 اروا رود نادرم . تعجنل اس طسوب
 ار وا سابل زا یتمسق كي ره هتف رگ
 تشاد عوضوم « دن درک هداپ هنف رگ
 رفن راهچهس هک دیس ریم شبث اج یاجب

 و زبس یاسهگن ر عاو | فا رطا زا
 رب اد هریغ و یبآ و خرس و درز
 ...دنتخب رز كل رتخد لعیه و ود و رس

 رد قرغ 4۳ یک رتخد اب نادرم عمج

 فرکش یتاکرح نلاس طسو دوب کا ر
 رد . دن درک عورش اد روآتربح و
 نابهورآ ی لبق را رققب اطم عقوم نیمه
 ًاسلفغ شا ادرم زا نت دنچ و رک وه
 : دن دش دراو

 . میتسه سیب نید ومأم ۳

 . دیفبق وآ یگمه امش

 را رفیاهش وگ زا كي ره نا امهم

 نورب هرجنب زا مه «یلک» . دندرک

 و تایر هک هزب رب تساوخیم و تسج
 ترب وه رس.دنتف رگ ار وا ترب وه رس
 دربب دوخ هسناخب ار وا تساوخیم

 اهژورنلوم هدنن آ همان رب

 :تشاد یرتهب داهنشیپ كير یل و
 رد ماهسمع 4هناتخب ار واست

 .درذکب رطخ ات مربیم «ویل ام»

 ی
 تسش ار كرتخد « ادوک » همع

 یتقو . دن اباوخ درب و درک زیمآ و
 هراکچ و تسیک رتخد تفگ واب تلد ر هک

 :درکن رواب ادوک رمع تسا
 هزره رتخد کسب شا هو ایق س

 بوخشا هفایق زا اد نز نم .دوریم
 . میس انشیم

 لب ار « یسلک » هاسف كير

 رتخد ر هلجمو شدوخ ریصق رادقم

 رس هسک تسن ادیم و تسن ادیم «ب رف

 « نا رذگش وخ» ناتسا هد را ددصق ت رب وه
 و هراذگب هلجم رد لایرس روط ار
 یاههنحص رد اد «یلک » هک یثاهسکع

 هارمه زی دادیم ناشآ باتک ی انج ۲
 «ادوک» همع فرح , دنک پاچ نآ اب

 :درب ورف رکش ار كير
 .درک حالصااد رتخدنی ا دی اب س

 و تفرآ اروا دوجو یتاذ یک اپ دی اب

 .داد شرور

 هدیدنس هشقن نیا اب اروک همع
 .دوب قفاوم الماک

۷ 
 «یقالخاتاحالصا» كي را هرفزا

 تسددنچكر لوا . درک زاغآ اد یلک

 یرادقه دی رخ شيارب هدیشوپ سابث

 و تشا ذگ شس رتسد ردهدن زومآ باتک
 ف رط زا .د رب بوخیاهت رسنک هب ار وا و

 فرسطزا یصوصخ هاگ آ راک كی رگید
 یگدن زهقب اسب یگد یسر رومام « کای ر»

 هل رتخد قب اوس یوت و هت ات دش یلک

 زور ود یکی هاگآ رک. دروایب رد اد
 تار زیم فود یسکع هتشگ زاب دعب

 : تشاذگ

 هک تسا یتخل سکع اهنت نیا-
 .دراد دوج و یلک زا

 هل رتخد یگه امر اهچهس سکع

 ییسلک تریح نایم رد هاگآ راک. دوب

 :؛دوزفا

 و كلاب الماک شا هقب اس هرتخ دس

 .تسا نشود

 وازا شرمء رد ی اطخ راک چیه
 نیا وا ارچ مث ادیمن نم . هدز رس
 امش هب شدوخ هب عجار اد اهغورد
 ,هنفگ

 هدرب وب مه شدوخ « كيد د

 تاب ار دوخ غوردب كل رتخد هک دوب

 هانگ و یک رسه زا یسالویه نینچ

 رگید الاح لاسح رهب « هد رک یف رم

 . دوب هدش زاب «نوسل وا یلک » تسد

 عجاد هک تساوخ هاگ آ راک زا « کی ر»
 هب دعب « دن زن یفرح عوضوم نیاب

 هک تساو-خ وا زا هد رک نفات دل ردخد

 هر



 .دب ایب هلجم رتفدج

 نآ اب «نادنگشوخ» دورو ربخ
 هلجم رد یثاغوغ « ! عشعشم» قباوس

 موجهوا ندید یارب همه . درک ابب

 ادوا لک سید ترب وهرس یل ودن درب

 راک قاطا هب هدرب ردب همه کنج زا

 اد یئاهحرط ات درب هوخ یصوصخ

 هدرک ص7 باتک ری واصت یارب هک

 فصوالبق «یلک» . دهدب شن اشآ دوب

 یل ودوب هدینش «كاب ر» زا( دقاطا نیا

 ترب وه رس تکنچ زا ار دوخ تسا اوت

 یاهمعط هک ترب وهرس « دهد تاجن
 تشادرایتخا رد ار یشایعهقب اس نآ اب

 یورا رهمک دیرسکب قاطاب دوروضحم»
 غا رچ «دش هتسب ردهلص افالب درشف دوخ زیم

 تي زوم « دی درس نشود زهرق یاه

 راوب درب : و درک داغآ مث رت یمیالم

 یئابیز زیگنا سوه یاه ولبات
 دلمح هلصافالب ترب وهرس .دشراکشآ

 مامتیکب اچاب «یلک » یل ودرک زاغآار

 زب رآ وکنج نا .تخی رک شنسد زا

 ترب وهرسو دیشکن لوط رتشیب هقرفده

 . داتفا سف زا هرخالاب

 تقیقح نیادیاب «مزیزع هآ ب
 هراس رد یئوس دص نم هک ینادب ار
 ترهشظفحیا رب نمال وصا .متشادن وت

 ه رگ و مذک ی م یک رهب رهاظت مدوخ

 .مرادن اراهراک روج نیا هض رع الصا

 5 نکن شاف ارم زاد منک یم شها وخ

 : تفگ یلاحشوخاب یلک

 . ترب وهرس « دیشاب نئمطم ب

 میتسه تیعق ومتكب ردتسرد امش و نم

 ار مدوسخ.رهاظ ظفح یارب مه نم

 یارب مدرک یفرعم هزره رتخد تاب
 !د رب ذیب ا رم یاهن اتساد امش هلجمهکنی |

 همان رب هک ووب «كير» تب ون دعب
 یلک دوب را رق .دنک زاغآ یلک اب ادراک

 ردهک یمان دب و دل وکشم ط اقا مامتب ار

 ودن ربب دوب ددرب مان دوخ ناتساد

 بس انتم ی اهس اىل و شزادآ اب اجا [ رد

 «یلک .دن ریگب سکع وازا طاق نآ اب
 شچم نوچتشادن ندز زاب رس ت رج

 رهاظ زا مه « تاب رد « دشیم زاب

 دوب ینایصع وا یثوگغوردو یزاس

 هک ار یهالک یفالت یا اسح تسا وخیبم

 «یلک» ... دروابپ رد دوب هتفر شرس

 .تخادن ابن ات و ثكت زاارووخ لاح رهب

 پی رتسا صقر هنحصیورهراب اک كي رد
 لوا ؛ درک عورش اد یروشرپ زیت
 نانچدعب یل ودی زرا یم شياپ و تسد

 نس طسوب هلجع اب «کلب ر» هک دش مر

 مولعمدوب هدیشکل راذک اروا رگ | وهدب رپ
 مناخ.تفریم شیپ اجک ات كرتخد د ون
 : دز هادرس تشپ زا هراباک ریدم

 یتسا وخ راک تقوره,هلکشوخ

 !تسا زاب تب ورب نم هراباک رد

 نتفردن اهب هب اد یلک « ثبر »

 د رنخدقیاس یاهقوت اب زا رگب دیک

 رهش زا یث ات ودهتشا درب دوخ ها رمه
 لیب وموت | دعب تعاسمهین .دن دش جراخ

 رود و كوکشم لتم كي یولج تاب ر

 و تریح اب یلک . دش فثوتم هداتفا
 : تفگ سا ره

 حس 001۱/۵۲20[ سس

 ۳۳۲ 0تا ص0

 مرمع رد نم . تساجک اجنیا بس

 .مدوب هدماین اجنی اب

 . تفگ کلب ر

 شاب نئمطم یلو « من ادیم

 متساوخ نم . ددذگ یمن دب تهب اجنیا

 تحص اهن مه اب یاهقیقد دنچ ك»

 لایت هارد نامهمان رب هداب ود دعب .مينک

 ۰ مينک ی م

 دادو ضارتعا رادقم كي یلک

 و تشادن یا هدیاف یلو درک دادیب و

 .دن دوب قاطا كي رد ی ات وددعب هقیف هدنچ

 کابس «یبل وک كي ر» هک دوب عق ومنی ارد
 عورش اد هلمح ترپ وهرس شب اب را

 ترب وهرستسدزا یلک رگااما .درک
 زارا رف ء دنک را رف تسن اوت لاس ها ایم

 ت اسآ راک دوب ناوج هک كر ر کشچ

 .دیس ریمآ رظنب

 رد یدب دصقکي ر نیا فصواب
 رد تساوخیم طقف تشادن ی-اک قح
 رد اد كل رتخد هک ی نقو هظحل نی رخآ
 هوخناهد زا دید میلست هوخ لاگنچ

 رهاظت هک دونش ,دونش ادشفا رتعا وا
 یک ر زب غورد کای یراب دنب یب ویآ ز ره4ب
 شوگ ومشچالاهاک ی رتخ د هک ,هد وب رتشیپ

 24 جم مهشدوا 2 :, تسا ادیمن مهشدوخ تاب ر« تسا كل اب و هنسب

 رتخدنیا ندوب كاپ تابثا هب ا رچهک

 زا یتق وات لاحرهب .درا دهقالع ردقنب [
 دینشیم اد فا رتعا نیاوا دوخناب ز

 .تشادیم رب تسد دی ابن

 رد هظحل نی رت ساسح رد تسرد

 و تسکش یسک انل وه یادصاب قاطا

 مدق شاادرمو « رک وهنابهورگ د

 :دنتش | ذک نوردب

 مرچهب امش ؛یبل وک كار ریاقآ -

 یدزد مدآ و موصعم نا رتخد یاوغا

2 ۱ 
1" 

 هژرابم هرادا مانب نم .دیتسه فیقوت
 نابه و رگ » .منک یمفیقوت | رامشد اسف اب

 ربخا هزود دنچ نیا رد هک « رک وه

 لایخ دو یلک بظاوم اجهمه

 تسودتاجن هب هظحل ن رخ آ رد شدوخ
 . دود هدیس رشد وخ ل زنم مه و

 هب تسدب دنبتسد اریمل وک تای ر

 عاضوانیمه ردءدن دن اشک سیلپ هدادا

 ین وی زیولت هدنتسرف كي لاوحا و

 هدش رضاحهنحص رس افداصت هک رایس

 بحاص و كي رو سیلپ هارمه زی «دوب
 .دن اسرسیلپ هرادا هب ار دوخ لتم

 سلجت 7 سوا مدرسم مامآ یدوزب

 ربب درسیبل وک كب ر یریگتسد کا رجام

 هد رب گود اد« بپ رف رتخد» مان دب هی رشن

 -دن درک هدهاشم دوخ یاه نوب زی ولت

 لوا.درک عورش ارقیقحت سیلپ

 اههلیم تشپ ودشهتسب شن اب زهک یسک

 تب و دعب .دوب لتم بحاص تفرگ اج

 :تفگ ضا رتعاب وا ,دشكير

 ؟مدب هزدا رهرتخدنی | اجک نه -

 ربص دین ادیمن هک تسا یثالوبهكي وا

 امهلجم رد ارنارذگشوخ بانک دینک

 .مدمآ لتم هب یسک هچ اب نمدینیم) ات دین او

 : تفگ میشخب رک وهنابهو رگ

 شوگ و مشچ رتخد كاب اب وآ ب
 «رسپ اقآ یدوب هتفرلتمهب كاپو هتسب

 ..هک مذک یمیراک نم

 ناصد سلب ناور-هرغ مشچ
 . تسا ادنابه و رگ

 ارجامنیا شخپ اب هک ی اسک وزج

 دن وروآ موجه یرتن الک هب نوی زی وات زا
 یبل وک همعیکب دی ا رجنب ربخم زا ریغ

 «نراک شرتخهوترب وه رگب دو هوا

 در مک تسیف امیلم

 كيرو وا هادرسای وگ دوب هدرب وب هک
 .تساهدش ادیپیبیقد

 رد هسک یلاجنج و یغواش رد
 یعس ترب وه رس فرط تاب زا تف رگ

 ناداگن ربخ هزار دوخ ترهش تشاد

 زا « دنک ظفح هزره د رم كر نا ودعت

 ك رتخد تشاد یعس كير رگید فرط

 زا دنک ی ف رعم زاب هقح ووجوم كي ار

 شاهدازردا رب یبل وک ههع رگید فرط

 كل رتخد قح رد هک ینیهوت رطاخب ار

 فرطزا ؛تف رگ ی م شحفدابب دوب هدرک
 نابهو رگ رسیا رب سیلپ ناورس رکب د

 هدروآ راس یسحاضتفا نینچ كب هک

 زا شیب و دیشکیم ناش و طخ . دوب
 داد اههلیم تشپ زا لتم بحاص همه

 یاسج وا لعتم هتک درسک یم ادیب و

 اجن اب هسک یسناسک و تسا یدنمو رب ۲

 الاح , دن رهوش و نز همه دنب ایم

 اضما «تیمسا»اردوخمسا اه ۲ مامت رگ(

 ۱؟تسیچ وا ريصق] دننک یم
 رد مشخ زا هن اوب د یبل وک كير

 نامضل اهچ و.دن ادیم رهش هموح هداج

 تفریم الاح « دوب هدش داذآ و هداد
 هدرک شداذآ وا زا شیپ هک | رذل رتخد

 شتسدفک اد شقح هدرک ادرپ دن دوب
 یربب درسراک هکنیارطاخب ه . دراذگب

 رطاخب هکلب دوب هتفد شتسد زا هلجم

 ار وا یلک تدم نیا مامت رد دکنیا

 . دوب هداد یزاب

 یاهنماب ورب ورزا هک یتلکیسروت وم

 اب دوب هدن ام یزیچ دمآیم تعرس

 ردود ره « دنک فداصت كيرد لیبموت [

 هدننار ود ره : دن درک زمرآ نآ تاد

 رس زب بوک رم زا مامت تیث ابصع اب

 كي رو ودرهو,دن دی ود مهیوسب هتسج

 ... دن هرب هانپ مه شوغآب نآ





۳۳۳ 

۳ 

 نت اس فا تعدد لاسس

 جایتحا «رهش یور اهتسد» ملیف

 روطره هک مدوب هدرک ادیپ ی

 نیا. مثک زاغآ ار یاهژات راک هدش

 تیاضر «رهش یور اهتسد» ملیف

 دیگ هوومآ ی لماک زوطن | نسیطا
 یالط نیش هزیاج هدن رب !رمیتح

 یتق و یلو دوم نتیف نا وتف

 رطاخب هک ار یلوپ و راک نالرد

 «دود هتفر مبیچ هد ملیفنیآ نتخ ۳۳

 نیاهب «مدادیمرآرق یسررب دروم
 اهتسد ملیف هک مدیسریم هجیتن

 یارب یداصتفا رظن زا نهش یور

 تشهزآ رتشیب و دوبن یبوخ ملیفنم

 لهچو نویلیم تي ) ریل نویلیم

 .هتف رن مبیجد (م-لایررازح

 هام یاه زور زا رد

 تالحم زا یکی هکیل احرد نئوژ

 یتابیزرایسب سکع .مدزیمقرو ار
 یزاب واگ مسایم كيزا هک مدید ار

 یاهوژرآ زا . دود هدش هتفرگ

 مناوتب یزور هسک دوب نم یمیدق
 ناتساد .مزاسد این ایسارد یم

 هک درکیمن ی مار ملیف

 متساوخیم طقف « دشاب هنوگچ

 ایف

 و منک هبهت ات ایسآ رد ییسملیف

 وثحب دروم ملیفرد ار یاهلتسم
 « یلوژتید > .مهد رارسق داقتنا

 یشثایلاتیا روهشم هدننک هیهت)

 و نشه نبی ویش .یت هد کاهملیف

 هیهت كرزب هسّوم بحاص - مین
 بح ص هرخالاب و سی رهنیچ مایف

 نآ رد (مایکسیا روهشم هریزج
 یملیفهک دوب هدرک توعدنمزاعقوم

 یملیفعون هچالاح ,مژاسب شیارب
 ؛دوب هتفگ نمد طقف وا «متسنادیمن

 ابد . «روایب میارب هژوسات دنچ»

 ناما یزاتوا نیو تا تو
 ارد ساق نتخاس زا یموهبم

 .دود را دوج ود مراکفا رد دروم

 نهتش رد دعب زور دنچ [هافتا

 مسا رم اینایسا رد « انولویماپ»

 هنایلاس نشج تبسانمب یزابواک

 قافتاب اروف . هشیم زاغآ رهش
 كلي ۰ تسپ واتس ی ورچوئین ود»

*۱+۰۹۴ 

 «سکلفی رآ »نیب رودكي ورا دربملیف
 قوه ۶ هه ربک ترقابس ایت اسم
 «لایرتام»یرادقمهک دوب نیا طقف

 مراوتات-مشاس هعشاد تشدرد

 دناونیمیملیف نینچ كي هک ممهفب

 ندرک راک رطنیا .دنآ نوریب راک زا
 یاه شواک یگشیمه دقه ًابیرقت

 . هدوبنم
 نودب 6 ان ول وشاو » نهشرد

 هزاجا

 میهدب ماجن میتسنا وتیمن ی راک چیه

 ندرک جراخ یارد رد فرطزا

 كمك ید هد هفت شاهملنف

 نت شاد تن رد

 تشاددوجو یدایز رایسب تالاکشا

 اهف رح سا همه زا رظنف رص و

 یبسچرب نم یود اهیلویناپسا
 «كان یطخ رصنع كسی» ناونعب

 مدد دش روبیجم هک دن دود هد ایسچ

 نتفگ و ییالقرادم نداد هئارا اب

 بیررغعو بیجع یاهغورد یسكي
 ؛ نالک یاه «ماعنا» هدعو و
 یراتفرک زا یدح ات ارنامدوخ

 یسناش شوخ زا . میهد تاجن

 یزاب هک مسا ره ماحنا لحم

 ميقمیئ ایل اتیا هیهار دنچب قلعتم

 هژاجا اهنآ كمک اب هک دوب ایناپسا

 و یزاب واگ نادیم هب دورو

 تسدبار مسایسم زا قزا و سهاجف

 هد یتقو راکنایاپ رد . میددوآ

 رازههد « میدرک تعجارمایلاتیا

 هک میدوب هدرک یرادرب ملیف یتم
 یاهفرح و اهادص مه هنحص ره

 ملیف . تشاد ار شدوخپ طوب رسم
 ژاتنوم دایز رایس هلجع اب ار

 و مدرک هفاضا نآب ادص « مدرک

 یاجب و میتفر «یلوزتیر» شیپو

 هب هعلاطم یارب یگویرانس هکنیا

 واگ هتعاسمین ملیف مهد هئارا وا

 تسناوتیم تقیقحرد هک ار یزاب

 شامن دشابهدنیآ مایفزایاهن ومن

 . مداد
 هظحل» ملیف دعب لاسکی

 دود ی و هو اشآ « تفیقح

 نشد م فس نیل وا ذادعب لاسود و

 روشک نیاس رد ملیف «اسن ول ویه اود

 یشیاامن ضرعمد یئایورا یاه

 ندناوخاب هشیمه نمودش هتشاذگ

 در وما 1 ملیفهک نیدقتفم تاب رظن

 دندود هدادرارق فو رعت و شات

 ةدیا هک مداتفایم کف نیاهب

 دوک انتی ها رنمنغمب ملیفنی ا همین

 دورغ عونكي ساسحا مدوخ ردو
 . مدرکیم راختفاو

 دناد هماذا

 یاهامنیس رد موس هتفه زاغآ

 نارنا- لاسر بن وا

 ناهیک -نارهت

 نوشی - دن ولآ

 ! هانسآ - هلاژ

 + تکرار |

 یروهظ . الهمش. نارود
 انرهیس, نودایم

 , تاجکدخ شوگوک



 : یاهامنیس همان رب

 تلبفمن ]

 لایور
 یبل ناز

 ایسآ

 زالپ

 وعامورنانرف.نفتسایوتنا
 رجانوارب ل وماک

 6 فرح
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 :نادرگ راک -5(۱۵۹۳۱ی رمآ) داد تسود ار زاوآ یئابوک
 تربایگ ؛ نونا اک ناج «تیدرمنب ,ناویل اس رث دراگ :تسپ رانس تای ادناو
 ؛.تبیت سل دال :ناگشیپ رنه -نوسا ردل وراه :را دربملیف -زنیکپ اه ترب اد «هیرما
 .هقیقد 4۰ -تن ادودیمیج سل روت تس را ءزا وهپ ول

 «یالف رت اب مادام» مت اب یمایف «زوردهو فورعم یلیخ فینصت كد رد
 یا و « دراد تسود ارابیز حالتی هک یثاب وک رتخدکب یارجام دیش هتخ اس
 ,دنکیمل رآ اروا حالم

 ًةصالخ نآرد نیدقتنم زا یکیو دشهداد شی امن ملیفنیا ۱۹۳۶ دد
 هدننک هیهآ .تخانشزاب دوب هدشهتشون «یکسف وک ای ام» رت افد ردهک (رهژوس كي
 کگ رمزا سپ هژونب | دوطچ هک دن امیقاب زادنبااما .تشادلوبق ارهائسنیا
 .داتفا هدننک هیهت ناو ناد رآ راک نیا تسدب یک وک ایام

 902196 وب مع[ 6ا۳ه۱6۱-

 س زتفیاخ : نادرگ راک ۱۵۶۰ (هیسود) شگساب یمن اخ 0
 فول اتاب :ناگشیپ رنه -نی وکسوم : رادربهایف س فوخچ زا سابتقا وب رانس
 , هققد هم بس ایل ووس

 یضاران دوخ جاودزا زا هک ین ز « اتل ایرد نرفرخاوارد : ناتساد
 سپ «دعب اما ۰ . دن وشیم هتخابل ۵ و دنکیمه دروخرب یناوج رم اب ؛ تسا
 همادا « سفق كمي رد اما مه زا ادج ةدن رپ ود لثم « وکسم هب تشگ ز اب زا
 , ده ۵ یبم

 ةدنهد شی امن هک ,فوخچ صاخنحل ظفحاب « لماک سابتقاكي :لیلحت
 .تسا ین اس | تارث ات و «زیگن | مغقشع كب

 9و 65 0 0۵۶5 41 60۵۱020۵5

 :نادرآ راک مس ۵ (هسن | رف) ین وا و) لگنج یاهمن اخ ]
 توردب هزاسابتقا « وتک و ک ناژ « نوسورب رب ور : تس رانس - نوسورب رب ور
 دا اونآ ورگ :زاسگنهآ یث ودسک ام : روت اروک د -ینیتسوآ ۲ : را و رسسلیف
 تراک وب نیسول « تدروبال انیلا راث رب لپ « سرا زاک ایراد : ناگشیپ رنه
 . هقیق د ۰

 كس . هتفگ كرت اد وا هک شقشاع زا ماقتثا یارب : ناتساد
 وا جاودزاب اد یئاجره همی نزكر « شردام كمك اب « الاب هقبط زا مل اخ
 . دروایم رد

 تسدد هسا | رف لاغشا تاقوا نی رخآ ماگنهب هدش هیهت : لیلحت
 جاودزاب اب هک « دش ریبعت نز كي كانتشحو ماقتن | هب ملیف نیا « اه ین امل
 هدن ار یفا رشا ًةعواج زا ار وا « هیلاوش كي یارب هشح اف كب ندروآ رد
 . تسا

 .دروآ دوجوب لصا زا رتلماک یلیخا رث 1 ونک وک کک وا ابد
 .نوسورب قفومو فورعم یاهملیف زا یک

 ۱91: او تیا

 فزوچ : نادرگراک بت ۱۹۶۱ ( ناتسگنا ) اصیتنع
 -سف رالبانک زا ساستقا . زن وج ناویا - نمزآ راب نب : تسیرانس - یزول
 زمیج : زاسگنهآ بس دل ان ود گام : روت اروک د ت تنارگ روت رآ : رادربملیف
 « دلیف نآیل رش « یداکدل ا ود كم : ناتشیپ رنه س زن وج ناوبا « ددان رب
 : .هقیقد معدب درب وبل | « سک ان ردن اسکا ۲[ :سروف دنیل اک وب و

 نان اوج ٌةتسدرس کای و ( یراکدل ان ودكم ) یثاکی رمآكي : ناتساد
 ره ٌةقالع دروم هک ( دلیفنآیل رش ) رتخدکی قافتاب ( دیررب ویلا ) شاب وا
 نانسلگا | شترا نآرد هک دننکیم فشک ینیمذ ريز تالیکشت عونکب «تساود
 تیپ رت « وپستک ۲ ویدار و یماا تاعئعفت طیارش رد كدوک یدادعت
 ۰ د-ذک یه

 یفسلف ان اسفا ككيب هک یزول فزوج یاهملیف نی رتهب زایکی : لیلحت
 .تسا تاب دز یلیخت -یملع ناتساد کای زا شیب



 ۳ فرح

 ۱۳۷ دادنب . ۵. پ: فیلأاتو نیودت ۰

۳۹۱۹ 

 - وکسوف وریپ هب دوهشم :(نادرگ راک ) هن ورتساپ یناووج
 دنمو ریث تسیسام س(۱۹۱۴) اب ریباک : هدمعیاه ملیف - (۱۸۵۲) ایل اتیا دل وتم

 نامرهق تسرسام - (۱۶) یعقاو ربب - ناتسهوک درهم تسیسام . (۱۵)

 .۱۹۵۹لاسب یفوتم - (۱5) راب ا؟ ادهس(۱۸)

۱ ۳۲۱۱6, 6225 
 یراکمه - (۱۸۶۲ ) هسنارف دل وتم - (هدننک هیهتر هت اپ لداش ۵

 یزاسلیف کرزب یوتارپما دجوم - « اهنیس > دعب و فارگ و ت وفاب ادتبا
 راذگ ناینب  یتعنصتسا رتدجوم - یللمل (نیب ددعتم بعشاب هس ارف رد« اپ»

 یاهنل اسهدن زاس - هسن ا رفرد یرادربملیف نیب رود و ماخ ملیف هیهت هن اخراک

 مامت تالوصحم ربارب ود) اکیرمآب ملیف هدنشورف : ۱۹۰۵ - ملیف شی اما
 لیزر « ابلارتسا رد ملیف شخپ و هیهت - ( یئاکی رمآ یزاسلیف تاسسوم
 بجوم -یتراجت یامنیس تفرشیپ یاهل اسنیتسخن اب نراقم « ناتسودنه «نپاژ
 دودحم : ۱۹۱۸۱ - ین اهج تک رزب تراجت كي ناونعب امنیس ندش هتخانش

 لاس یفوتم -وکا وه رد تماقا :۱4۳۰ زا  یهدب تلعب هیهآ راک ندرک

۷ -. 

۳۷۲۵۱۵۸ 

 -(۱۵۱۱)اکی رمآ «سازناکدل وتم - (تیرانس) نوتسکاپ ناج 9
 : ۳ ات ۱۵۳۷ - تاغیلبت لوئسم : ۱۹۳۴ بت یروسیم هاگش اد : تالیصحت
 -سیون همانشی اه ودی ارج هدنس ول - ۴۱ ات ۱۹۳۵ - رت اثت هدننک هیهت رایتسد

 هدمعراث ۲ - تس دانس ماقماب اهوب دوتسا ردراک و دوویل اهب تم زءع ؛: ۱

 كيلش - هاب ربخب شدای ب هداتفا ری - مراد دشکب : تسیرانس ماقم اپ

 -اسومدآ و اهشوم - تسکش ب نش بانط - گرگ س نم تسود ب یطاقتم
 شزرا : نارهت رد ) الط هزیاج - توبکنع رات ب یشحو - تعاس هدراهچ
 .لحاسرد-تشک اد یدنمت ور یومعناوتیم هن وگچ - اهرب بیجهچوک -- (الط

۳2۱۷۶۱:۱1 1 

 کی رسمآ ,اينیجریو, كوسن ور دل وتم : ( دوتک ۲ ) ندب ناج ]

 همان رب ردتک رش س ایبملک واینیجرب ویاه جلاک : تالیصحت - (۱۹۱۳)اکی رمآ
 شروزداد:هدمعیاه ملیف - ملیف ددتک رش  زاوآ میلعت - یثوی دار یاه
 تب لکنیتی اس دیک م سیلوپ ات ایدنیا هقب اسم ریسم تب یتایرد یوریپ یاهل اب
 -نا نیت هچوک - اهنکش مزیه ناطیش ب کر زب هرهچ ب دن قرم ب ناشکهک
 تب باستفآهرد دان رس تب دوآ كشا زاگ نادرگ تاکیرمآ كد زپ تاراشتت (
 - سلنا رط لسحا وس  فرطب بس دوآدایب اد ژور نآ - ان اواهرد تالیطعت
 س غیت هبل - یتاساسحا ترفاس - یلاد نارهاوخ - وکیرف ۰ وکسی رفوله

 -نوسک اسب ناج -تقرس - ۳۴ ناب ایخ رو هزجعم نسب باوخ و وش رادیب

 - بیئاراک . لعتشم لگنج  عطاقتم یاهداب - گن ری رپ هارد - وساپ لا

 هن اخ - ایرد تفه نیمچاهم - هامرحم - یتیسسا زن اک - اههدروخ تسکش

 رد - هفاتن اس ربعم بت منهج هرب زج ب الط هگر - یمادال راظق - ٩۵ هرامش

 هلمح ست داف دا ولت تب کا ز خرس یرصتخم ب یسنت كب رش - روا د هار

 .ین وب زی ولتیاه ملیف هشیپ رنه - تسا نم لغش تیانج - زمیج یسج کر زب

۳8۵۵ , 
 اکیرمآ , اب رفیلاک .الوجال دل وتم : (دوتک۲) كبیدوگی رگ

 یاهرنه هدردم رد لیصحت - این رفیلاک هاگشناد : تالیصحت )۱۹۱۶( 

 زا امنیس رد یزاسب عورش - رت اثآ رد یزاب ب سوهیلپ هوهر بین كيت امارد

 میمصتهدد- تنطلسدیلک : یدعب یاهملیف - راختفایاهزور : ملیف اب ۴۴
 ] ادرملوق تب ریماک كم یارجام تب لازغ بت هدشمسلط باتفآ رد لث ود

 بچوا رد زاورپ - (نشخنادرم : نارهت دد) ددز نامسآ - نیداراپ هیضق
 درماهنت  (زادن اریت تك کرم : نارهآ دد) دنب لولشش - کرزب راکهانگ

 یاهفرب-وا ناوزاب رد اید - ویشاروه ناتیپاکس هب استب و دواد - عاجش

 -یدن وپ نویلیم كي سانکسا - بش یاهمدآ - مد رو یبش - وراجن امیلک

 : نآ رهت دد) حارط نز - کای دیب ام س شوپیرتسک اخدرم - یناوغرا تشد

 - ناعاجش م کر زب روشک : هشیپ رنه و هدننک هیهت كمك - ( ٩ متفگ هلب ارچ

 - تشحو هغامد-نوراواث یاهپوت - افویب بوبحم - لحاسدد - پاچ كروب هیت

 -نموین ناتیپاک - (۱۵۶۲ لاسهشیپ رنهنی رتهب راکسا هدن رب )دلقم غرم نتشک
 - (ناگ و رگ : نارهترد ) رگنب اد یرتسک اخ بسا - دشر یخسآ ه وگچ برغ

 رخ روگ یبطق هاگتسا ب تاسد ارآ با رس

0 ۰ ۳۵۵۲۲۳۱۱۵۳۱ 

 نیکپ ناتسهوک دل وتم : (تس انس « نادرگ راک) اپ نیک ماس 9

 تمیزع - تسوپ خرس هلیبق كي سیئررسپ - (۱۹۲۶) اکیرمآ ء ارهدام « اپ
 زا ملیید تفایرد : ۱۹۵۰ - نیچرد تماقا لاسس - ۱۵۴۵ رد دوویل اههب

 یاههمان رب ردکک وا ابد ناد رگ راک وتسپ دانس-ه اکشن اد كيت اماردیاهرنه هتشر

 یو رانسهدنسز ول - « رادگنفت و ین وی زی ولت یاهملیفیرس دجوم ین وب زی ولت

 عورش. «هحلسادود» و «کلب ادن ولک » ین وب زی ولت یاهملیف یاهتمسق زا یضعب

 « داسجا نادزد »ین ادرگ راک رد« لگیسناد » رایتسد ماقم اب امنیس رد راک
 نرتس ویاهمایفیرس نادرگ راک و تسیرانس « قلاخ : نوب زی ولت رد . (۱5۵۶)

 نیبحاسصه : اهمایف - ۱۵۶۱ زا امنیسرد ملیف ین ادرگ راک عورش . «یب رغم»

 -(۲۱) رهظزادعب ددلادج - (۱5۹۶۲۱ - تخسرس ناهارمه : نارهت رد) دابگ رم
 . (۶۵) راختفا ناگدنپ وج : تس رانس (۶۴)یدن اد درگ رس

۳۰ 

 -(۱۹۲۲)اکی رمآ « ایفل هالیف دل وتم : ( نادرگراک) نیدوت ۲
 هبهت و نادرگ راک ماقماب اکی رمآ یاه .رت اثت رد راک بال روپ وین : تالیصحت

 ماقماب نوب زی ولت ردزاک و اکی رمآ 4 تشگ زاب - ایل انا هسب تمیزع س هدننک

 ین وی زی ولت یابه رتاثت یرس زا یثاهتمسق نادرگ راک : ۱۹۵۳ - ناد رگ راک
 یاهرت انت نادزک راک -یودورت تاشب امن نادرگ راک : ۱۹۵۷-« لوا صخش»

 ین وب زب ولت شی امن یا رب . اب وایس هدن ب۹ هدامشهن اخاشامت » ین وب زی ولت

 هزیاج هدن رب ) ۱۹عدد رگ هزجع یرآ امن" سیپ نادرگ راک - « رگ هزجعم»

 رد یا هچیزاب ) یودورب ددرگید یاه شیپ نادرگ راک - (یرپتا اوت ۲
 ینادرگ راک عورش - كروی وین نادقتنمهزیاج هدن رب ب(ه اخهارمامآ - كقاتا

 ادوا رتسکنل ت رب ) نرت ملیف ینادرگ راک عورش : ۱۵۶۳ رد - ۱۹۵۸ زا امنیس
 زادسن اربت : اه ملیف . ( تشاذگش یاجب اد رمیاه نکنارف ناج هدرک ضوء

 .رآ ات ناد رگ راک -(۶۵) بیقعت -(۶۴) ناو یکیم -(۶۱) رگ هزجعم -(۵۸) تسدپچ

۳۲۵۵۱۵۵۰۵, ۵۵۰0۵ 

 کی رسهآ «ناگیشیم « تیورتید دلوتم : (دوتک 1) هراببج رج 1

 تمدخ - ابی یاهرنه هیسا اسیل - یگن راک ینف هسردم : تالیصحت » )۱٩۹۳۱(

 « ناب روان ) فلتخم لغاشم - ۱۵۴۵نا رتائت رد یزاب - یئایدد وری رد
 -وب دادردراک ( هریغو یزاب ریشهش ملعم - نامتخاسیچت | رتنک ء كت اب دنمااک

 -پاچكروپ هیت م بیجع دوجوم:هدمع یاهملیف . یودورب یاه سیپ رد یزاب

 بش:نا رهت دد) نیمز ریز دانکاس - ( نیل وخ ثرا : نارهترد) هناحب هبت زا

 -نازابسوه - نیحت اف - دش ریخست هن وگچ برغ ب ین افیت رده احبص (اهرادهدن ز

 .قربط - یبآسک ام بت موس زور



 ست

 ٌرور نلوم وی دوتسا لوصحم رادریملش : ن ۲ اکحاخ لئوصاس نادرگراکو تب



 5 تن . ها
 (هبش) یبوست

 نآزاو دشادج شرسمه لواپ رونیل |

 تسا لاحشوخ درجهكب لاحب ات ماکنه

 هراب ودین اوج ودوریما جا ودزاراب رب ز

 لاجه و یکرزب یاهاخ رد ار دوخ

 : منک ی ملاوئسوازا .دن ارذگیم

 جا ودزا هراب رد یصاخ ران ای آ-

 د ؟دیجیز یم رسنآ زاهک دب راد

 سس تصش زد تذ | رگ یراک امشراکمه و

 . درک جا ودزا

 و یگ دن زلدا هک م وگیما قم ب

 یاهجاودزا اما . متسین هداوناخ

 , تسا قفومان دصرودوت «یووویل اه

 نزودرم« یگشیپ رنه فرح تایرورض
 رگب دکب بیقراب دنک ی م ادج مهزا ار

 زالو س اب رق ساسحا و هفطاع ۵ زاسمم

 یتف ود ریگیه رسقالط هرخالاب و دوشیم

 هءه ینقوو تسیکی اهنیا همه هجینت

 جا

 باصعا کنجا رچدوشیممتخ م رب اههار

 رظا زا اردوخ ارچو مبزادن ای ها رب

 مل زاس لاکشااب هجاوم یونعم و یدام

 .مهدیتراسخ و42 روذیل 4 زونهنم

 هشيب رنه, راک یادشب ارد در وف نلگ

 هورگ رد مود کنجرد , دوب رث امت

 راک و درک تک رشی اکی رمآ نارادگنفت

 دوم زاغآ کج زاسب اردوخ ین اهذیس

 اردوخدادعتسا یهات وک تدم فرظو

 .دادناشا نرتس و یایملیف ردص وص2خ

 :مب وگیم واب
 ار اسمش اهن اوج نا رب ارد کت

 ؟دن راد تسود یلیخ

 یاههشید رثهد وج و اب ال احیتحس

 ؟هریغو اهناوخهزاوآ وهزات

 تیپ وبجم مهالاح یتح هلب بس

 پیت ام روشک رد .تساهد رک وات امش

 مدق تردق رپ و نشخو مکحمنادرم

 «نی وناج. امش .درا دی رتشیب نا رادف رط

 بوبحم .. كي یر رگی رگ رب وک یراگ

 .دیتسهی ربا نان ذو نادرم

 نایاب لکیام
۵ 

 ار دوخ نیرید تلاصا نانچمه

 هک درادیعقا ویاهوداک و هد رک ظفح

 بو رشم اهملیف كيسهب کن اههن اخیمرد

 تک ندرگ مهیلیخ و دن روخیم

 گوک هک رایکب :دنتسه قش هلک و

 ندرت یاب یاری شالد اه

 كيدزن دود هتف ر نهش هز اخیمب

 اتدنچ تسکا ا یعماج تكتک دوب

 نابزابیل و دروخد نوش یاهردلق

 ...داد تاجنار دوخ.مرن و برچ

 تن 7 7 ۳ 1/۳ 7/۹ ۳۳ت ۳ کت ته

 (هیشب )تشخس

 ندوب « یاهفرح »سح ده و هزاسیم

 هارمه وااب امنیس رد راک ودب زا هک

 ارد دوخ لغش دنچ ره هک ی سح « هدوب

 هک اریناسک « دزاگنایم یدج ًافیمع
 اصوسصخم « دن ربگ ی مث یدج اد راک

 ادیب هارد اهنیس هزات هک ین اک رنخد

 ادسا:دن راد اداو زا و دن اهدرک

 :دنک لمحت دژ اوت یمن

 «دنک ی م یدج ار مدآ تیل وئسم

 شوسهاب و طاتحم ار مدآ تیل قسم

 .دنکبمدروخ ار مدآ تیل قسم «دزاسیم

 تیث قسم نیا اد ال اح هکنب (هراب رد

 راذک شن ایفا رطااب روطچ دیدج یاه

 ادشاهرهچ هک دن زیمیدنخبل «دیآیم

 :دنک ی منشور زور لثم

 ۰ ما زیمدنخىل اهن اب حس

 ربارب رد هک تسا یدنخبل نیا

 تم واقمدن | وتیم یسک رتمک نآ هب خاج

 مک

 راد فیطا نا رگ اشامت و هدش وا یراجت

 رب ذپ ان تمواقم ا را ۲ ابث ۵ رسا رس

 ء دن (هتف اب

 رتمک هب « وه رجا رد عقا ومل اعرد

 : دن زیم دنخبل یرتخد

 ددتشاد ماچیم ترباد مهرابکی
 زا نت هک دروخبم ماش یاهفاک

 وا یاپ ورپهب ین دم اهتفلک ند رگ

 شلحم ماچیم یلو دیچیپ
 امسر هرخالاب فرط 3 شاد

 نوریبب لود یارب ار ماچیم

 ماچیم ورد درک توعد هفاک

 نزد یرخآ اه نوا تتشه كلي اد

 ار شیخ ةدرک متخ ار نزد

 هتشگ رب و تشاذگ اجب شوهیب
 .دش ماشفرص لوغشمید سن وخ اب

 (هیب) قشع
 . تخاسیم هدننک هیهت كب یول لو ارزا هک دوب یثاهزیجنآ كب رش نینچمه

 یکی دوب هتخاس ملیق ود.دوب هدش دوآ یود ین اد رگ راکب هک دوب یدنچ لوثار

 یرهگنت وم یک رهتلعب یکینیا هک «سوساج» یرکیدو «مالع :ایفام» مساب

 نادود هک ید ريم رظنب نینچ .دوب هد رک بسک یت رهش .نآ لدا هشیپ رنه تفیلک

 یگدن ز» نآ زا تسد یول لاحنیااب .تسا هدشمامت وا یگ دن ز نا رج: و دوک ر
 یگ دن ززا یدیلقت هک وب ادیپ تشادیمن رب هتخيمگ _راسفاو راب ودنب یب «نب ریش

 .تسا هتف اب (ارتقیقح امنیسه ا وب هه اوب ۵ یایث ندا ردهک دوب ادیب و در وابهدد

 «دنک هیجوت ادشک رم هک یحضا و یتحاران چیهنودب و یلبق میمصآ چیهنودب
 . تشک اردوخلبازیا قاتارد تشپ «و لاسبش

  تمالع رگبد الاح هک یدنخیل

 ۵4 اخوراد را

 و دداد ار راکنیا تقو 4 -
 نم ... اد شغامد و لدو هلصوح هز

 ؟دین دیم؛متسین ناوج دابز رگب دالاح
 زو رسا ۷ روم رجار» لاح ره

 1 ۵ ۶ هبه)

 روسط و تسا روش ۲ فزب رغ روطب

 چیهیسگ دن ز رد ..رجات كي یدرورض

 نز یارسب یئاج زی ود نیا زا كب

 و تساپ
 ات 0 7 ۹ 7 ۲ 3 رم ۲۵/2۳ کت ته



 4 ۳ 1 - ٍِ : تشذگ هچن آ

 هب (تنسهب بقلم) راپمت نومیس « «تنس» یارج ام نیمود رد

 كي لتق نایرجهب ات دیایم یب ونجیاکی رمآ رد <الازاپ» كچوک روشک

 یاهسیسدیپدد سدنهمنیا هکدسریم رظنب . دنک یگدیسر تفن سدنهم

 ۰۰۰ دشاب هدش هتشک شکیرش تسدپ

 یارب دوخ هوصقم ندرکنشور لوغشمه زونه «تنس» اذغ نایاب رد

 : دود نادب رش

 هک منکی م بجعآ ادج نم 4؟ تسا هداس ردقت [ عوضوم « مل زی زع

 تسا یسک تسد رد راهچردود طایحنیا تموکح هکنیاه رگم . یمهفیمن وت

 ؟ هرادتسدرد اد «الازای» تفل تشو رس هک
 تموکح هک تسا نیا دن امیم یقاب امیارب هک یراک اهن « بوخرایس

 تموکح ناسدوخ « رتهب راک كب الصا اب « من دو ابد رد دوخ طلست تحت ار

 ما ادیمن نم . تسام تسدرد مه «الازاپ» تفن تک رش تروصنی ارد . می وشیم

 . یمهقیمن اد یگ د اسنیاب عوضوم روطچ وت

 : تفگ لصااتسم ینحاب نادی رش

 . هدن نم تاساسحا4ب یتیمها « نزب اد تفرحوت -

 طرحم نا رد تماعقا هامدس تسا مولعع هچت ۲ 6 مدنسل د یجدآ ۰

 هک نایموب نیا زایکی دحرس ات اد وت «وردن ] كمالبل » تبحاصمو ناژوس

 نمهشقا هک مراد لوبق . تسا هداد لزنت یدرکیم هاب ناشیلبنت زا ربقحت اب

 زالبق . درک ادیپ دوشیم هک تسیاهراچ هارد اهنت یل و هداد هرظتنمریغ هبنج

 هشقن نی رتهب هک مدرک یمرکف . مونشب وت ناب ززا ار ناتساد مامت یم هکنیا

 یب الف فا رگلت كي ا.جن 1 رد و مينک ریخس اد هاختسپ یوحنب هک تسا ییا

 نومضمنیاب میتس رفب ندنل رد «الازای» یتفا تک رش سید یا رب «تذ اش» مست

 رسا دوز هچره دیاب وا و هدش وغل تفل دادرا رق و هدرک طوقس تا ود هک

 .. الاح اما . دنک باار تفن ماهس

 ۰ مينکت | رسجا ار هشقت نیمه ارچ ؟ دنکیم یقرفهچ هیضق الاح -
 هتسواب قلعتم عقاو رد تفل ۰ یاهدرک شومارف ار هرتخد وآ س

 دنک یمن تسرد ارام راک «الاذاب» یتفن تک رشتسدزا زایتما نتف رگ نیارب ان
 نیارب انب  ميناسرب شایلصابحاصب و می ریگب تک رشنیا ذا اد تفن دیامام

 یدنل ریاقیفر «یلک» و مینک ظطق اس اریلعف تل ود هک تسا نیا هراچهار اهنت

 دد هتبلا ه دشاب ربذپتروص راک نیا هک من داذگیم تموکح سر رد ار وت

 ۰ ینک لوبق اد راکنیا هک یشاب هتساوخ وت هکیت روص

 : تفرگ تسد ود نایمهرد اد رس نادب رش

 ؛ تسا داشت ام رس یا رب هالک نیا ۰ م رکشتم ف س

 :د رک نشودیراکیس « تنس»

 ! دش باخت | تموکح تسایرهب ءارآ قافتاهب یلک تروصنی ارد س

 البق هتبلا نم . مينک عورشروطچ اربالقت | هک تسا نیا هدن ام هک یزیچ اهنت

 هک ماهدیسد یعقوم هشیمه یل و ماهدرک تک رش یب وذج یاکی رمآ تاب القن | رد

 . هدوب هدش عورشلبقیتدم بالقن |

 یتساد . دننکیم عورش یروطچ ار هیضقنیا من ادیما هک تسا نیا
 ناس رق» : تنگ هتفر روهمجسیئر رصقهب دی اب ایآ ٩ درک دیاب راکچ الومعم

 زی رت داچیلسا : هدنسب ون

 رادنپ .د , پ : مج رتم

 ؟هدیدنبب رس تشپ اد رد دیتفد یتقو ًافطل « دیصخرم رگید راک رس
 : تفگ هدیشک یهآ نادن رش

 تمالس و حالصهب رگید یاههشقن همه زا راک نیا منک ی م لایخ -

 وتدن زادن ایم ناتسرامبت هب ین اوید ناونعع تروصنی ارد نوچ دشاب رتکی دز

 . یوشیم صالخ رسدرد زا

 2 لی لب :تد
 دروم نيا رد یرادن لایخ هکنیا لثم ؛ نم یورب وخدل ابیچرآ

 . ینک یکمک تتسود 4)

 ... ارچ « ین زب فرح یدج یوش رضاحرگ[

 من زیم ف رحیدج ًالداک نمیل و ت

 : درک هاگن واب هریخ هظحل دنچ نادی رشدل ابیچرآ

 ؟ ین زیم فرحیدج ًاعقاو ؟ یئوگیم تسار -
 : دادنانیمطا واب تس

 اب ار وت و مدوخ زی زعتقو نم ید رک یملایخءالماک -
 ۷ مذک یه فلت هد افیب و لمهم

 دنک «تنس» داثن یکلتم تساوخیمدروم نیا دد مهرآ | «نادی رش»
 . تفگن یزیچ و دشف رصنم راکنب ا زا

 ازهتساذزا یگن در شدسنخبل هشیمه لثم و « دزیم دنخبل تشاد تنس

 « دوب شیاسهفرح ندوب ترسپ رطاسخب ازهتسا . نیا
 دیشخ ددبه «تنس» مشچ رد هک یقرب . دوب نادب رش هن ارواب رید تسزژ رطاخب

 .دزادن اد یسک اب یخوش دصق هک د اس ریم

 هرکیم كيدزا دوخ راگیس اد تب ربک هکیل اح رد نادی رشدل ایچرآ

 یاه تسسص

 ادا ؛ تشاد

 .دیجچنس نهذ رد اد «تنس» یقات
 «دیدنخیم لیبق نیا زا یت ابالقن | ندوب چویب دی دنخیم رگا «تنس»

 .دیدنخیمن شدوخ راکفا و اههشقت هب زک ره وا

 :دیس رب رلپهآ نومیس.درک نشود اد دوخ راگیس نادی رش

 / ؟بوخم

 : تفگ نادی رش

 فصو اب ء دشاب هدز همدص وت زغمب باتفآ منکيم لابخ ناک امک نم

 . میایم تل ابن د مه نم « تفیب ولج یراد را رصا تقامح رد زونه رگا نیا

 ؟یراد هارمه یتسد بمب ؟ یاهدرک اد تامهم رکف منیبب

 تفگ داش ینحاب تنس

 جلخ رصان
 ۴6۰۳۸ ننلت

 مایتسد فیک یوت نوچ مروایب هارمه اد اهن ] متس اوتن ه افساتمس

 س

 ابید ژاساپ در



 بالقت ادی اب روطچ و اجک وت رظنب « ميراذگب هل وقم نیا زابوخ.دنتف رگیمن اج

 ؟درک عورش ار
 «تنس» و دن وب هتسش یسگرزب زیم فرط ود « مه یورب ود ودن ۲

 خساپ ددنادی رش.دوب هدش هدرتسگ نا ویا یوس نآ هک تشاد یئابیز هرظنمب تشپ
 :تفگ وا لاّوعس

 یناوتیم اج نیمه و الاح نیمه زا . دنکیم یقرف بالقن | عورش-

 .ینک عورش ار بالقت ۱

 یاههلپ هجوتم تنس هناش یالاب زا عقوم نیا دد نادیرش هاگن

 .دوب ناو

 یدنخبل اب هتفرورف یتحار یلدنص رد یرتشبب توخر اب رلپمآ نومیس

 :تفگ مارآ
 ؟شمسا-

 ۰6ت اش»س
 تفگ هتس همین نامشچ اب تنس

 .هداز لالح دنی وگیم نی اب

 رد اماءدرکدناب اد رس نادیرش و داتفا کرزب زیم یور یاهیاس
 .دش لصاح یرییغت نب رتمک «تنس» نتسشل عضو

 :تفگ نادب رش

 سویدآ منک ضرع دیاب هلصافالب ًانعض و.تآ اش , ساید سانئوب-
 ندرک یگن هدا یارب نم یاپ هکنزب رتدوز یداد یفرح رگا . (ظفاح ادخ)
 .دراخیم یروج دب وت

 :تفگ ی دنت نحلب تناش

 هرخس.منکیممیسقت نم تکلمم نیا یوت اد اهیگن درا دعبب نیا زا-
 بظاوسم سه وتب راب نب رخآ یارب هک هاهدمآ نادی رش , رانکب یزاب

 یل وطف تسی وتب طوب رمهک یئاهراک رد یدایز اهف رط نیا وت . یشاب تدوخ

 !ینکی ممگ اد تروگ رتدوز یراد هقالع تدوخ ناجب رگا . ینکیم
 :تفگ هد رک مخ فرط كيپ اد رس نادیرش

 ادیپ نداد هدرا»د قح تکلممنیاددیل اعب انجلاحت ات یک زا « منیببس
 . مراد ربخ ام و یاهدش بوصنم یروهمجتسای رب دنکن ؟دی اهدرک

 یتشک. دداد وررد ردقچ اجنیا رد نمفرحهک ین ادیمبوخ تدوخ -

 تک رح مه رصع زورما و تخادن | رگنل هلکسارد حبص زورما «ایزول ادن ۲»

 ۰ دنک یم

 یوشیم یتشک نیا داوس ین درگ سپروزهب اي و تدوخ یایب ای وت

 .. ینکیم مگارتروگ و

 ؟ تسیک رگید اب « منیبب

 یتسز اب دود هدرک ضرف شدوخ هجوتم ار باطخ نیا هک «تنس»

 اد تاملک نیآ هدنیوگ هک دنادرگ رب بقعهب یردق ار رس هدرک ز اب مشچلبنت

 ۰. دنیب رتهب
 و تک هک دید دوخربارب رد !د هن اشراهچو تماقدناب یدرم «تنس»

 شیاهوم و غیت کن ر ششپ ر هک وب مولعم و تشاد نتب ك رچدیفس راولش

 نازیوآ یراکیسهتشبث هشوگ زا ه دوب هدب دن هوخب هک تساهتدم ار هن اش کا ر

 : تفگ تریح تسژ اب هدرکزاب یردق ار اهمشچ «تنس» ۰ دوب
 ؟تس رون اج هچرگی دنیا ن یم یادخ بت

 تفگ و تشاذگ ر مک رب ارتسدود هدزبقع اددوختک تلاش

 ؟هلکشوخ «هبچتمسا ب

 اج زا مارآیلیخ و هدناکت تفا رظهب اردوخراگید رتسک اخ «تنس»

 : تفگ یدجرایسا ینحل هب فی رحلاوسخس اب رد ,دشدنلب

 زا یکی دیاب ًاتدعاق مهیل اعب انج .«ینیل وسوموتینب و هدنب _مسا
 ؟تسا روطچ اهر ب بیجرا زاب عضو .دیش اب یتفن یاهروخشال

 هاگن ۲درک زادن ا رب اد«ت اش»یاپ ات رس هلجعیب یهاگن اب وا نامشچ
 :دشنادب رشهج وتم

 لاغشآ نیا نوچ .دش اب هدمآ شیپ یهابتشا نمکا رب منک یملایخ
 .دشاب یلصا یاهروخشال زا یکی هک دی ]یمن شلکیههب

 : تفگ ین ایت ولت ید تن اش

 ..ناوبح «نک شوگ بت

 :دادهمادا یداعومارآ نحل ناههاب تنس

 اوعد فی رح ناون#ب هک یسک ددوم دد نم .دون اج «نک شوگ و آ

 متسی رضاح.مقبق دیلیخ منک ی مباختن |

 منک هدول ] وت دوجو تفاثک هب ارمتسد
 , یوش مگ ین اوت یم . مفس اتم

 هدمآ رتولج مدق كي «تناش»
 : تفگ شرغاب

 یمن ویتسهیک و من ادیم نم ۳

 اوعد لایخ رگا اما . من ادب مهاوخ

 تتمدخ رددق مامت هک می وگب دی اب یداد

 9 هک منک یموتب یتمدخ هعاسل |.مرضاح

 نیتال ویسدافیسب ون نیشام

 نام وت ۱ ۰ یهام

 امنیسهراتس نا دنن اوخ یا رب طقف

 ۴۹۴۹۴ نفلتش ادوراک

۱۷ 
۳ 

 دیش نان ی
 ۴6۷۵۰۹ نفلت - هنطاسلاما و همت گردان

 تفگ هدزیدنخبل تنس

 اوعد رطاخبالصا عقاورد شر تفل اخم اوعداب نم بس

 یمکاوعد فی رح دروم رداما «ماهدرک راومه مدوخب ارتکلمم ناب رفسجت ر
 وتب یعهاجكتک مرضاحینک ی م سامتل اوت هک یئاجن ] زا لاحرهب .متسه ریگتخس

 ..«دماین شوخنم قاذمب هایز «هلکشوخ» ظفل نوچصوصخب «م زب

 هک هوب یتافصدجاوو دشاداحیصفیل وین اپسا هب تنس تاملک نی رخآ

 :دشخرس تدشب یتفلک تسوپ مامت اب «تناش»
 ۰. اگآ ت
 هک دوب هارمه ینیگنس تشم هب رضاب وا فیثک و هب رک یاهشحفیرس

 نوربب شناهد زا اد رلپمت نومیس نادن د اتجنپ مک تسد دروخیم فدهب رگ ا
 . دریگ را رق تشفدهی اسب هک دوبن یسک نومیساما .تخی ريم

 لداعت فی رحات و درک دود تشهریسه زا ادوا هاتوک و عی رس مدقمین

 یورد زا ار خی بآ فکر زب کت ندزمهب مشچكي رد تنس هروآ تسدب اردوخ

 .درک یلاخ «تا اش» هلک ورس رب امامت ارث ۲ یوتحم هدوب دزیم

 ن تنس» ه اچیا رب رکید یتشمهدیشک سان رخ نیکمشخ یواگ لثم تن اش

 و قبقد تنس تشاما .دشدرفده رانک زا تاسود یکی هلصافاب هک داتسرف
 . تن اش»ینیب هب .دروخ فده طسوب لماک

 :دزدادنادب رش

 .شاب بظاوم بس

 تفگ ی مادآب تنس
 ۳ 1 !ناطیشهرسپ ت

 و دزیخرب هک تفریم دوب هدش نیمز شف تشم 4 رضاب هک «تناش»

 نتساخ رب تک رحزونه .دیشک یمنوربب یزیچ بیج زا شتسا دتسد لاح نیمهرد

 رکیپ یودزا هات وک یشرپ هد تنس ۳ دوب هدشا ماجن | ندیشک بیجزا تسدو

 * فی رح تساد تسد جمو ندرگ و دزیخرچ هلصافالب هدمآ رب زب وسنآ هدیهج وا
 تذگن | رهددا دنب دال وپ ی اه لب اک توذهک یاهجنپ رد ار

 زا درد زا یشرغاب ماوت هحلسا و دروخیچیپ «تف اش» تس دكلدن | یراشف اب

 . تخ اسدیقه تش | د هتفهن

 . داتفانیمزب وا تسد
 : تساخرب هتشادرب ارهحلسا تنس

 كيلشنمیورب هک یئاههحلسا نویسکلک هب ار نیا .نادی رشریگب
 .نک عورشووشدنلب ول وچوک وشدنلب رگید بوخ ..نک هفاضا هدشن

 درادهمادا



 

 ئ 5او و 0
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 امشدادیب تسد ود

 ها وختلا دعی رها وج-شوی دادناب ایخ -زا ریش ید نیامن
 یکلمیشو رفتعاس-اه رگ دژرا زاب لب اقم-لیب درایگ دنیامن

 :مب ریذسبیم لاعف هدنیامن ريز یایناتسرپرش زا

 .سولاچ - لباب - یزاس - یهاش - ناگ رگ

 : شخپ زسک رم و یراصحنا هدنیامن

 اهنچس ۵ زایی هلحم

 لایر ۱۰ هرامشکن

 ناگدنسیون یادوش رظ ریز
 نایتسلا - پ : زایتما بحاص

 ۱۸۲ هدامش دیدج هرود

 (۵۵۲ لسلسم هرامش-مهدزیس لاس)

 ۸ نامتراپآ - ابید ژاساپ - هاش هارراهچ : یناش

 ۱۰۴۰۷ - ۴۰۷۳ نفلت

 ۴۳۴۹۱۳ نفلت - هاشرهوگ هچوک یردا ناب ایخ هکس پاج
 ۳۲۴۱۱ نفلت یرها وج یزاسرو رگ زا : روا رگ

 نر

 0 یدومع

 درد قشع - یکیرات رد اهگتفت یاهملیف سرتک ]۱

 . یصوصخ شهاوخ كي - ریسمرگ یاهرپ زج
 لته - هنزژود درم - ناگدرمرهش یاعملیف نسک ۱

 .هیفصت رومأمو هلسع هااه

 .یداردن اسونیوک ین وتن آ تک شاب تسیملیفداونع ۳
 نیسل|عیرس راطقو اما ره تعاس هن یاعملیف نادرگ راک ۶

 .نایار نود

 .گن ایصعملیفرد نول«نلا. لئافف لو هنگ افیا -۵

 .هایس هفروا و یبلقت کرم یاعملیف نادرگ راک-۶

 و اه ناج , وله یلیه تیپ رش ءاد تسا یمایق مان -۷

 . نک اروبد

 ۰: ژادناراب رد «اهتوافتیب یاهملیف یلاکی وه آ روتک ] تطرا

 .قراس۷ و
 . یزیلانریوای نولدنلآ یاههلیف زا یکی ناونع 9

 ارود روک هب ۳ تیلیل یاهملیف دیقف نادرگ راک -۰

 ۰ دندهآ

 ضشتپ فا بافق ون اقتنا لکنج یاهلیف نادرگراک 1

 .هگ رزب روشک و هقرخ «هریذد یاهملیف سیرتکآ ۳

 تک شاسو نناد یلئاتسا یناادرک نایت تضیماف مان

 یی ایک اض رهالغ ۳ هدننکح رط .رونیگ یزتیمو شی رد لود

>>س____س ۰۰.۰ ده د سس
 ۲ س

 هداز یزب ربت یدهم یاقآ

 ناتهزی اج تف اب رد یارب نیارب ان تساسردآ دقاف امش همان نوچ

 . دیروایب فی رشت هلجم رتفدب هک تسا مزال تاق, اسم هریاد

 ی



 حیحص خساب 8
 هلجم تاقباسم ناک دن رب

 ۱۷۵ هدامش
 ٩ زا هنحص ۲

 ملیف

 .زورمآ « زورید 8
 -ولوز - زنوجمات - ادرف

 نا ریگ هشوگ امعم ی کت

 انوعلآ

 ۱۰ زا ملیف ۵
 هشیب رنه

 یابن د-.یتسهس و جن ر

 ۱391 ی ی و
 ران راسمف  واتاه - اف[
 .یت انیسنیس

 تاقب اسمناک دن رب []

 ناسیم زا ۱۷۵ هدامش

 حیحص خساپ ۴

 و نایاقآ و اهمناخ

 (نارهت) روپفیطا صان-۱
 هدر جان صمد

 تكيسوسل ۳ (نارهت)

 ۳ ظ دارم تایاد رم

 (نآرهت) یرتفد راینمهب

 اینداد-عب مات كس

 .(زاریش)

 میقم ناگدنرب []

 هدنرب مادک ره نارهت

 هک دنتس» هحفص ددع جنپ

 تفایرد صوصحخم تراک

 ناشیاربتسپ هلیسوب هحفص
 اب هک دش دهاوخ لاسرا

 نووهتب هزاغم هد هعجارم

 ترم (یرهچونم نابایخ)

 دروم تاحفص دنناوت

 دننک باختنا ار ناشهقالع

 تمهارک یاقآ یارب ال
 تدمب هدنیآ هدامش زا ایندادهب

 دش دهاوخ لاسرا هلجم هامود

 ۷ نسانیب زا
 زا دیاب ملیف ۶ زا هنحص

 رد و دیر ماسن ملیف۴

 ۰ دبنک تک رش هقب اسم

 : یاه امنیس لو

 کیاد ناو کید

 رس ۶۶ هکلا

 نونیکید قتنا
 ] تم

 1۳36 ۸۳۲ ۲ روم لاسروینوب لوصحم یگنر



 : یاهامنس رد

 ردان - ابند

 رسما دا و4

 ناهج - رولف
 یح - نوراک

 یرف - انادنام
 وا زا ۹

 ها

 ماه یمامم ۳ ت

 لحاس نادرگلو
 شاجا ,ادممایق و ناد رگراک

 نایمقصا نابیج شقن و
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 (مصع هر عمطصع ۵ ۷عوطب

 ۷عللر ۲ عنصر عونص هسووب هوم
 ظنح0 1 7۵ص( 06 021« 1 1

 ۲۷۲و [ و عوتصر عصمت 02 2۳۷7۵۲
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 ۳ اطع ایا, 0۲
 رنواعصر 1 عمنص" ول زعطاب

 راکراوس نیس « نیبب
 داک را وسنیبب « نیبپ « هوا

 یاهدرک هچهک نییب « رتخد

 داکراوس نیبب « نیبپ « هوا

 یاهد رک هچكنياهک نیبب

 یاهدرک كرتارمو یاهتفر

 «دنس ریهارف نا مع یاههمغت كنياو

 .دنس ریما رف یدآ «هوا

 

 داکراوسنیبب « نیبپ

 مدادتتسود ؛ هلب «مدادتتسود

 هک تسین یزیچم زی زعو
 مهدب ماحت اوت رطاخب

 « نربب « مهاوخیم ارت هک ینادیم

 ۶ نیووب

 مدادزاین مدوخرانک ردوتهب

 دونشخارم و « زاکراوس نییپ ؛ نیبپ

 رادهگن

 بت

 شاب داوس

 بظاوم «؛ دیايهتغارسب هک تسا نالا

 شاپ
 . هدن تسدزا ارذ ] «شاب شیظاوم

 .ایب«یدآ ؛ایب
2 

 ولوچوک موریم رگید موریم « بوخ
 .مدرگیمن زاب رگیدزیئ اپ اتو

 ولوچوک موریمرگید «موریمیدآ
 مدرک یمن رب رگیدزیئاپاتو
 ادیپیلگشوخ نزمدوخیارب مناوتب رگا

۳۹ 
 مد رگ یمث ربالصا رگید هن «هن « هن

 ول وچ وک تسا تقیقحنی
 .موریممدادرگید«نک شوک



۱ 

 "سس »۰-۰

 ؟درکیمارشروصت یسک هچ 3

 رد و تیقفوم جوارد یدیل اه ی اج

 ولاه تای زوم کای هرامش دوبعم ماقم

 امنیس دی دش یشطع «نوف ومآ رگ هحفص

 دوخ ناکیدزنب زسجار نیا و تشاد

 «داب نیا هک تسل (دبم ک اچ . تفگ یمن

 دوخیلبق ملیف زا رتشی ورتهب ًانیقا

 دهاوخ روهظ «!ین اجیث ایم اجک زا»

 اهملیف نیا لالخ ار یزیچ .درک

 رب وصت ؛ دوا هدا ام مد ره رطاخ رد

 هوب یشان لاحنیعرد ولکشوخ ناوج

 تسجیب ال یاه سود اک شقن رد هک

 «دزیمراتیآ هب یاهجنبپ درکیم یزیخ و

 یا احرد .دن اوخیم یزاوآ درومبس>)

 تشا دی رگید یاب ور یدیل اهین اج هک
 اب ورنبا و درک یما ابانآ نتفگ زا و

 نیدزمیج كبت امادد شّق درد یزاب

 ار وزرآ نیا هکبل احرد یناج . دوب
 هدنب امت هک یرابخا زا دن اروربیم رس زد

 اهسی و همان زور اب وا ین اغیلبت یاه

 ین اج »: دربیم جن د دن ۵ رک یه لعج

 قل اخ«نازاک ابلا اب اتدوریم دووبل اهن

 وارب ورود « ددنبب داددا رقنید زمیج
 هقالعدروم سانجا و ءایشاو سکع زا

 ق

 زرونک ۲»یزاب هوبشوتاک رح نا وا رف
 دریگیمها رف اد نیدزمیج ی «ویدوتسا

 یراهربملیف یارب «موزل ضحمب
 یا اعچب یزاب هصالخ « دشاب هدامآ

 بغارنادب زآ ره دوخ ی اج هک نو

 نیدزمیج زا تشادن لایخ یسک .دوب

 شااب ءتسا هدش رپ دیقف نی د زمیج

 یمایفهژورپ هکن انچمه « هزاسب یمابف

 سپ .دن ام توکسم مه فایپ تبدا زا

 و درکیم یریگه ران امنیس زا یناج

 هدرسیس یشومارسف تسدب شاید
 ؟دشیم

 جا ودزا را وه | وب هراک «یگ دن ز

 دل وت « هفیظو ماظن تمدخ ,یولپساب

 ؛یشک دوخب _مادقاء تافالتخا «دب واد
 واب رگید لئاسم و « زاوآ راک ددیق رت

 .تخومآ یگ دن ز زا یتمیق» ذ یاهس رد

 یگل اسراهچو تسیب رد كثی | هکب روط

 هل اسدص یگد زان هک دراد یتا رطاخ
 ار وااسی د همه .دوشیمآ مهارف مه

 ودنه رنهء دن راد شتسودو دنسانشیم

 ساسح وبلقا (قیقد «تسا هادعتسا اب

 تب دوجو رد زایتما همهنیاو تسا

 هد امیمن یق اب رجایب زگ ره « ناسل ؟

 هجوت هک دوشیم هتسج رب ور زب ردقل ۲

 تی و دنمرنهو رکفنش و رز اسمایف كي

 اد امنیس و نیب دود دیدرتیب دانسا

 یدبل اه یناج و دنکیم بلج دوخ)

 «دروم»تكب تروص داتسا نیا یا رب

 . دی ایمرد یاس صاخ و ی اذثتسا

 خاینشاد اوس ا رف « هاتسا نیا

 ( تفگش یاکب رمآ ملیف قل اخ ۰ تسا

 ونیب نشور نامشچ اب هک دوب اهتدم
 ار یدیل اه یئاج هوخ س انش ره وآ

 -رب یگدن ز هتفیش وا « ذ رکیم بیقعت

 راوهناوید و مخ و چیپ رپ و بوشآ

 ندا تف رگ میمصت و دوب هدش یدبل اه

 ملیف تروصب ار هداعل (قراخ ی در

 دوج ورد زیپ یدبل اهی اجو . ددوآ رد

 وا4؟ تفایار یی اس ( تقاع خاینشی ار

 ؛ تسا هدیمهف ار

 یدیلاه یناح شقن رد یدیلاه یناح

 یناج یعشاو یآ دنز زا دنم رنهو ك رزب نادرگ راک کد

 ۰ نا یه هیت وا ۵ ِوخ تل رشاب یملیف

 دها وخیمخ ابنشی ار مدیههف یققو -

 ملیف تروص « منسه هکن انجن ۲ ؛ ارم

 اس زا رس یلاحشوخ زا هدوآرد

 ۰ متخانش
 ده ا وخا هات وک ميلیف کا «رث ا نیا

 و یگن رد ء لیوط یملیف هسکلب دوب
 :دب وکیمخ امنش» ۰ تسا بوکس اهشیس

 تشرقح هامنیس هویش هب دی اش سم

 ش اج یعفا ویگ دن ز زا و مزاسا ار ۲

 اب تروصنیا رد اما مه منک هیهت ملیق

 هناسفا یعوت ه هوب دهاوخوا هزاجا

 یچاشامت ه دوشم یعقاو یثارس

 دهاوخ ار ی اج یگ دن ز زا ی وطخ

 وا.«وجوج و راعتسم مان اب اما دیخ

 هلب اسةمهرد و شب رده یاهت رف اسهرد ار

 مداوخ بیقعت مد رم اد شاهن ازور یاه

 «سب ودروک لا» اب هک یزاک نامه « درک

 مدرک ( ین ای ایسا کر زب زاب واگ)

 ساسحا تلاصاهب زیچ ره زا لبق اما

 ۰ مهديم همادا نآ تا ری ال و

 نآیارب امنیس منکیم روصت نم

 هک ار هین ۲ ء اهدعب هک هدش هتخاس

 ه دهدناش میدود
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 زگ ارت

 وت نوچ یرتخد اب

 وتنوچ یرتخداب ار یکدنز مهاوخیم 2

 من ۱ رذگب

 منکب یهاوخب وت هک راک رهو

 دوج ومك لثممین اوتب و و نم هک یتقوات

 مینک یگدن ز

 ؟یصق رب نمابیرضاحایآ

ِ 

 ددقچ هک ممهف یمما دیش وپ یابلزرطزا

 یاهقیلس اب

 وب رتسا هلیش طبض را ون

 -زاجو صقر فورعم یاهگنهآ یاهراون نیرتدیدج

 .ین وس هاگشی امنرد ارپا و تكيسالک

 نفلت ٩۴۱۴۵ - یددان نابایخ

۰ ۱۶ 02 2 1۱2 
2 02 2 ۳ 

 ۳2 02 02 02 وب

 یا امهتسردهک مهوفیممن دزفرح ز رطزا

 ۰ مها وخیمنمهک

 ؟ینک هجوت نمب دی ابن ون رچ «رتخد

2 
 دسرب نایاب صقد هکنیازالبق

 صقد تسیپ یاهتناپارت نآزا لبق

 مناسرپ
 یوحن هب مناوتب هک منک یماعدو مداودیما

 * من زب ادمف رح
 اررود نیرخآ ما وتب هک تسینیدیما ای آ

 ؟مصق رب وت اب
 .ماهدوب رظتنمادبشمامت .«یدآ

 ۰ تسیف دید رذ یاجرگید ال اح

 : زا امیث ]

 ومادآ اب یرادید
 ها رد تانا وج ب وبه دنا وخ

 یملیف رد لیوروب اب یدوزب
 دنکبم تک رش

 صوصخم نیاک رد ومادآ اب ۲ ]
 سب را یاییملا فورعم نا تب رد وا

 ناب ایخ یاو-ه . مراد تاقالم را رق
 , هتسل خر اج همه و تسا درس تدشب

 ولج یهجوت لباق تیعمج لاحنیا اب
 .تسا هداتسا نادنهرنه یدودو رد
 نادادف رط زا رفن دصقش دصا اپ اهنیا

 نیاددهک دنتسه اههدنن اوخ كلاچ هنیس

 داب هدن زوس قالش ریز و هرس یاوه

 تفایرد رظتنمو دن اهداتسی | ین اتسهژ

 تشپ 4 دودو یارب هژاجا
 هوخبوبحءهدنا اوخ زا ءاضما نتف رگ

 1 ۰ دنتسه

 اد اهن آیولج نابساپ ییئات هد

 یکی یکی و دن اهدرک ناشفصب و هتفرگ

 یتمحز رهب نم ۰ دننک یس هراو ار

 و-اج جن رآ و تسد راشف اب هدش هک

 تشردلکیهاب هک ین اس اب هب و مو ربم

 -ربخ تراک دنکیم دس ار مهاد دوخ

 مسا نیمه و مهديم ناشا ار می راکت

 هراو و دن اشکیم رانکب اد وا ء زمرد

 «موشیم سیراپ نان اوج كي زوم دیعم

 .مسريم ومادآ نییاک ولج هرخالاب

 اب . تسا هداتسا نوریب وا رشاسم

 : مينکیم یفداعت و مالس مه

 ربص یاهقیقد هد تسا نکممس
 هتشگ رب هنحص یود زا هزات وا ٩ دینک

 هداذپی رگ هوالعع . تسا هتسخ یلیخو

 رتکد . هدرک بت مه هچرد ۳۸۵ و

 تحا رتساب جایتحا وهدزیل وپمآ واب البق

 ءاضماهلجزا لبق ار امش نم . داد
 .منک ی م هداو

 ینیم اب اهرتخد نم رب و رود

 اب اههچ رتفد  دنلب یاهوم و پوژ

 ءاضما ةدامآ ار دوخ ذغاک یاههقرو

 . دننک یم شیوخ بوبجم هدنن اوسخ

 تقو نوچودسریم نم تبو هرخالاب
 :منکیم عورش هلص افالب .تسا مک

 یضادامنیسرد تک رشزاوما۵آ-
 ؟دیتسه

 .متسه نارگن یمک اما ی كلث

 تاحالطصا زا اهفرح روجنیاس

 نیاهک دشروطچ , تسامش هف رح صاخ

 ؟دمآ دوجوب هما رب

 داهنشپ هد دودسح رد نسمه

 . مدوب هدرک تفایرد ملیف رد یزاب

 ناشملیف رد هک دنتسا وخیم اهیضعب

 نایمزا .مدوب یضاد نمیل ومن اوخب زا وآ
 درک ادمهجوت بلج ات ود «اهد اهنشیپ نی[
 هک وب «لب ون وا هردن ۲»فرطزا یکی

 . ین وی زی ولت نامرهق شقن تساوخیم

 نیا نوچاما منک یزاب ار«یب ات هل ور»

 همادانوپ زی وات رد زونه اهملیف یرس

 زامود داهنشیپ .دشدءب هب لوک وم دراد

 یاربدوب «ارال دات وا دولک » فرط

 و هنحص

 رثا « نوول نیسول د سا نو

 ملیف هرسخالاب یسا و . لادن اتسا

 را و ة میر وصت دروم « «نونآ هژونلد

 .تف رگ

 ؟تسیچ مایف یتقوم مسا بت

 یبلاج حیضوت . «اهون رآ» -

 الماک زونه نم هک شیپ لاسود : مهدب

 «نادرآ لشیه» زایاهمان .مدوب سانشان

 نآ رد ۲ مدرک تفایرد هدننک هیهت
 یاههمان رب زایکب ردارم وب هتش ول

 دراد دصق و تسا هدید ین وب زی ولت

 هوب هدرک شهاوخ و دزاسب نماب یملیف

 داددا رق ممکب یتحصوا اب هکن آ زا لبق
 و منکن ءاضما یرگید اب اد یثامذیس

 وآ .تسنم ملیف ةدننک هیهت وا مهالاح

 یلعفتیعف وم رددوب هدادن یئاوه لوق

 كب ء امنیس ردیشقن ندرک لوبق نم

 نیا لوبق زا نم اما تعایمتحکسپ ر

 لب وروب هب نوچ ما احشوخیلیخ كمي ر
 هامتعا , هراد ارم هدناوخ ردپ لرهک
 ارم دیدرت هک دوب وا .مراد لعاک

 نمب .تخاس مدعاقتم و درک فرطرب

 بوخ یلیخ هک دید یهاوخ » :تفگ

 شقن لاجنی (اب «.منتمطمیم دشیها وخ

 یوجشت (دكي لر.تسیپ ی اسآ شتآ نم

 و تسا ریقف و میتی هک مراد ارقوقح

 یلتق بکترم عورشم عافد تلاح رد
 یضاقمه ماهدکشن اد داتسا . دوشیم

 نوچ) تسا لافطا صوصخم هاگداد

 تقداب وا (ماهدیهرن ین ون اقدشر نسب

 دنمق الع نم هد و رپ هب ناوارف هچ وآ و

 مان نامودره هک صوصخب دوشیم

 وا هرخالاب . و رآ : میداد یک رتشم
 شدوخ نوچ دریذپیم ید زرفب ارم

 هعل اطا رم هدن ورپ .تسا دالوا دق

 نم... دریگیم هدهع ارمعافد ودنکیم

 رایس ناتساد , ماهدن اوخ اروی رانس

 و .هن اقداصیتس ود ك زا تسا یئابیز

 دبآیمدوجوب رسپ و رد نیب هک قیمع
 یلصا یو رانسرد .دب ای یم شرتس و "

 نشخ ؟هدقعزا رپ «یدجمد وب یرسب نم

 اما .دوب سکب هب مه ماهقالعو كشخ و

 رییغت لابتوفهب ار سکب ء نم رظن اب

 هرخسمد روم هنهرب هنیسوسکب .دن داد

 داهب ددگرا دربملیف .دوش,هعقا ومدرم
 .دشدها وخ عو رشهدنپ 1

 مهلب وروب اب ملیف نیا درومرد

 :درک راهظانینچ وا و من درک ی وگتفگ
 هداملاقوف تیقفوم زا دعب
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